Palm- en passiezondag
Hosanna in de Hoge! Gezegend Hij
die komt in de naam des Heren!
(uit Mc 11, 1-10)

Gezeten op een ezel, een lastdier,
komt Jezus Jeruzalem binnen.
Hij wordt door de menigte toegejuicht.
Zij zingen: Hosanna.
Hij is de Heer, de verwachte Messias
Wie is Jezus voor mij?
Is Hij mijn Koning?
Vertrouw ik mij aan Hem toe?

Nog voordat de week om is, gaat Hijzelf, beladen met het kruis, met onze lasten, deze zelfde stad uit.
Zijn betekenis als Koning, als de Messias, wordt pas duidelijk in het lijdensverhaal;
er is de kruisdragende Koning op weg naar Golgotha.

Witte Donderdag
Dit is mijn Lichaam voor u gegeven
en dit is mijn Bloed vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om mij te gedenken.
(uit Mc 14,22-24)

Met het breken van het brood
geeft Jezus zich al over tot in de dood,
om onze dood te vernietigen.
Met zijn bloed vergeeft Hij onze zonden
en zo biedt Hij ons een nieuw leven aan.
Hij sluit een blijvend verbond met ons.
Dit vieren we elke zondag.
Iedere Eucharistie is Pasen

Ben ik trouw in dit verbond?
Beleef ik dit verbond met Hem
in de zondagse Eucharistie?

Goede vrijdag
Christus is gestorven.
Hij heeft het kwaad op zich genomen.
Hij is als een Lam geslacht.
(uit Js 53, 3-12)

We zien de liefde van God!
Er is zoveel lijden; er is zoveel kwaad.
God laat ons zien hoe Hij met ons kwaad omgaat.
Hij verdraagt ons en draagt ons zo naar de Vader.

Kom ik tot inkeer,
en tot besef wie God werkelijk is
en wat ik zelf steeds verkeerd doe en niet zie.
Aanvaard ik deze verzoening
in het besef van eigen onmacht en schuld?
Bid ik met de goede moordenaar:
Jezus, denk aan mij?

Stille Zaterdag
Deze zaterdag is niet Paaszaterdag! Het is de dag van de dood. Jezus lichaam rust in het graf.
De leerlingen zijn gevlucht. Alleen Maria waakt en bidt.

Paaswake
De nacht van zaterdag op zondag
is de wake voor alle christenen.
Deze nacht is Christus is opgestaan.
Wees waakzaam voor de Heer die voorbij komt.

Pasen
Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!
(Lc.24,34)

Christus heeft met zijn verrijzenis de dood vernietigd
en geeft ons het eeuwige leven.
Hij wenst ons zijn vrede toe
met de vergeving van onze zonden.
Hij geeft ons zijn Geest om met Hem mee te doen.
Wat verlang ik?
Verlang ik er naar dicht bij Hem te blijven.

