Witte Donderdag, 1 april 2021
Zusters en broeders,
De vieringen van Witte Donderdag t/m Pasen vormen één geheel. Opvallend is dat we de viering
van Witte Donderdag en Goede Vrijdag in stilte afsluiten; geen zegen, maar een open eind.
Aan de vooravond van Witte Donderdag is er op woensdag een viering met de Bisschop, waarin
de Heilige Oliën worden gezalfd. U kunt de Chrismaviering volgen via deze link.
Op Witte Donderdagavond zelf lezen we eerst over het Joodse Pascha. Deze lezing verbindt
Pasen met het Joodse Pascha en krijgt zijn vervolg in de Paaswake.
In de tweede lezing horen we van Paulus de woorden waarmee Jezus de basis voor onze Eucharistieviering heeft gelegd. In de evangelielezing horen we over de voetwassing en een houding
van dienstbaarheid. De viering eindigt met een korte wake.

Fragment uit de eerste lezing uit het boek Exodus
Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als
een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening
gehouden worden met ieders eetlust.
Op de veertiende van de maand moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over
de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten
wordt.
In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten
worden met ongezuurd brood en bittere kruiden.
En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid
en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten want het is Pasen voor de Heer.

Een nieuw gebod geef Ik u, zegt de Heer,
dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinthe
Broeders en zusters, zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd
overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het
brak en zei: “Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot
mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: ”Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.”
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Goede Vrijdag, 2 april 2021
Op Goede Vrijdag kennen we twee vieringen. De avondviering is de voortzetting van de Witte
Donderdagviering, maar het is vooral de kruisweg die populariteit geniet. Via een krans van
lijdensafbeeldingen volgen we Jezus in zijn kruisweg. Klik hier voor een filmpje van de kruisweg.
In de avondviering lezen we allereerst uit Jesaja, over de lijdende dienstknecht; het is een lezing
waarin we Christus herkennen.
In deze Pastorale Brief geven we ook aandacht aan de psalm 31, met de bekende woorden: ‘In
uw handen beveel ik mijn geest’. Het evangelie, het lijdensverhaal, laten we in deze brief achterwege. De viering eindigt met een korte wake.

Een fragment uit de Eerste Lezing, uit de Profeet Jesaja
Hij is geprezen als een alleenstaande loot en als een wortel uit dorre grond; hij had gestalte
noch luister, zodat wij naar hem konden zien, geen voorkomen zodat wij hem zouden kunnen begeren. Veracht en door de mensen verstoten. Man van smarten en door lijden gerijpt;
als een die zijn gelaat voor ons heeft verborgen, veracht en door ons niet geteld. Toch waren
het onze pijnen die hij droeg, onze smarten die hij op zich nam. Wij daarentegen beschouwden hem als een getroffene, als iemand die door God is geslagen en vernederd. Hij is echter
doorboord om onze zonden, mishandeld om onze misdaden, want op hem rust de straf voor
ons heil en door zijn striemen is er genezing voor ons.
Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de Heer liet op hem neerkomen
de misdaad van ons allen en mishandelde hem en hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond
niet geopend. Als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor
zijn scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend.
Door zijn inzicht zal mijn dienaar als rechtvaardige velen rechtvaardigen en hun misdaden
zal hij op zich laden. Hij draagt immers de zonden van velen en is voor de zondaars een
voorspraak.
In Uw handen beveel ik mijn Geest
Christus, mijn toevlucht.
Gij zult mij beschermen.
Ik kijk op, zie de afbeelding van het kruis
en leg mijn pijn en verdriet in uw handen.
Door laster en schande heb ik mij teruggetrokken.
Vrienden, buren, vergaten mij.
Ik voel mij verwaarloosd als gebroken huisraad
in de hoek van een schuurtje, ergens, achteraf.
Maar U verstaat mijn stamelen en stotteren.
U bent in mij, omgeeft mij als een verdedigingswal,
onzichtbaar, veilig.
In Uw handen beveel ik mijn Geest.
Rob van Uden (Gebed bij psalm 31)

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood,
tot de dood aan een kruis.
Daarom heeft God Hem hoogverheven
en Hem de naam verleend die boven alle namen is.
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Paaszaterdag, 3 april 2021
Op Paaszaterdag beginnen we met de stilte van het graf, maar we eindigen met de climax van
de veertigdagentijd: de Paaswake.
Vorig jaar hebben we een introductiefilmpje bij de Paaswake gemaakt.
Het evangelie maakt ons duidelijk dat Pasen alleen gevierd kan worden, wanneer we eerst door
het lijden en de dood van Goede Vrijdag gaan.
Het is allereerst de weg die Jezus, onze verlosser, gaat. Maar als volgelingen ontkomen we er
niet aan dat we ons eigen kruis moet oppakken om hem te volgen. De Paaswake geeft ons de
kans het sterven en verrijzen in een groter kader te plaatsen.

Fragment uit het Boek Exodus
In die dagen sprak de Heer tot Mozes: ‘Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet
uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten.
Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren
halsstarrig maken zodat zij hen achterna gaan. En dan zal Ik mij verheerlijken ten koste
van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners.

Gij weet toch dat de doop, waardoor wij één zijn geworden
met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?
Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat
ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de
macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
Toen de sabbat voorbij was kochten Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus en
Salóme welriekende kruiden om Hem te gaan balsemen. Op de eerste dag van de week,
heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen zij naar het graf.
Maar ze zeiden tot elkaar: ‘Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?”
Opkijkend bemerkten ze echter dat de steen weggerold was en deze was zeer groot.
Binnengetreden in het graf zagen ze tot hun ontsteltenis aan de rechterkant een jongeman
zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot haar: “Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener
die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea;
daar zult ge Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.”
De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf, want schrik en ontsteltenis
hadden hen overweldigd. En uit vrees zeiden ze er niemand iets van.
Extra collecte Pasen
Tijdens de paasvieringen van 3 en 4 april is er een extra collecte.
Elke veertigdagentijd geven we aandacht aan de Vastenactie. ‘Werken aan je toekomst!’ Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap. Zoals in het noorden van Zambia, één van de armste regio’s in het land.
De zusters die daar al lang werken, zetten zich in voor armoedebestrijding bij de gezinnen. Er is geld nodig om 50 vrouwen en mannen
te trainen in ondernemerschap en voor een startpakket, zodat ze
een kleine onderneming kunnen opzetten. Onze bijdrage kan het
verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.
Dank voor uw hulp aan Vastenactie Nederland, NL21 INGB 0000 0058 50.
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Pasen, zondag 4 april 2021
Zondag 4 april is het de Eerste Zondag van de Paastijd. Net als tijdens de Paaswake hernieuwen
we onze doopbelofte. Het blijft de komende zeven weken Pasen. Dat sluiten we pas met Pinksteren af. Dan wordt de Paaskaars uitgeblazen en krijgt deze kaars een andere plaats in de
kerkruimte.

Fragment uit de Eerste Lezing uit de Handelingen der Apostelen
In die tijd nam Petrus het woord: ‘Gij weet wat er in Judea gebeurd is; hoe Jezus van
Nazaret zijn optreden begon na het doopsel dat Johannes predikte en hoe God Hem gezalfd
heeft met de heilige Geest en met kracht.
Hij ging weldoende rond en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden,
want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in
Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord.
God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan.’
Een wonder dat ik leef
Dit is de eerste dag,
de eerste dag van een nieuwe Schepping,
een dag, mogelijk gemaakt door God, onze Schepper.
Daarom sta ik op, dans en zing een feestlied.
Ik laat alles los. Woorden van dankbaarheid
stromen van binnen naar buiten:
God is genadig, Zijn barmhartigheid onbeperkt.
Bederf heeft geen vat op mij.
De Heer pakt me stevig vast
en trekt me uit de dood naar het leven.
De steen die door de metselaars is afgekeurd,
wordt de dragende steen van onze wereld.
God, iedere dag opnieuw verwonder ik mij
dat ik mag leven, dat U mij met leven vult.
Rob van Uden (Gebed bij psalm 118)

Het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog
donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar
Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling en zei tot hen: “Ze hebben
de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug
voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan.
Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen.
Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de
zwachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels
lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats.
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen naar binnen;
hij zag en geloofde want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat
Hij namelijk uit de doden moest opstaan.
Stuur deze pastorale brief gerust door naar andere belangstellenden.
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