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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Palmzondag  
 

Samen met Jezus komen we aan het einde van de weg naar Pasen. 
Een weg die loopt van het ene uiterste naar het andere uiterste, 

van huldebetoon tot kruis. 
Vertrouwen wij ons-gaan-op-die-weg toe aan 

de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
 

Vreugde en verdriet 
 

Fijn dat u de Kerk-Krant hebt opengeslagen voor de wekelijkse bezinning en 

voor het nieuws uit onze Geloofsgemeenschap Augustinus. 
Fijn, wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat u in deze krant ook 

hoopt te vinden. 
 
 
 

Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl 

Adres van onze website: augustinus-eindhoven.nl/ 
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Het is Palmzondag 

 

Vandaag gedenken we dat Jezus van Nazareth ooit op een ezel Jeruzalem 
is binnengereden. Een uitzinnige menigte juichte Hem toe: Hij zal hen 

bevrijden, Hij zal die Romeinen een lesje leren! ‘Hosanna. Gezegend is Hij 
die komt in de naam van de Heer.’ Vreugde alom! 

 

Maar Jezus voelt zich geen krijgsheer of zeloot. Hij herkent zich eerder in 
de lijdende dienstknecht. Hij vermoedt dat Hij duur zal moeten betalen voor 

die niet ingeloste verwachtingen van de juichende menigte. Jezus zal duur 
moeten betalen voor de wijze waarop hij Gods belofte heeft waar gemaakt: 

hij gaf een stem aan stemlozen, een naam aan naamlozen, een gezicht aan 
de onaanzienlijken. 

 

Nog geen week na de uitbundige vreugde is er droefheid alom, Hij verraden, 
overgeleverd, ter dood gebracht.                                        René Hornikx 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gebed bij de 

palmwijding 
 

Kleine, groene 
(palm)takjes, ze 

horen erbij op 
Palmzondag. Op hun 

eigen wijze vertellen 
ze het verhaal van 

deze dag. Ze 
verwijzen naar 

Jezus, koning in 
dienstbaarheid. 
Als we zo’n takje in 

onze hand nemen 

dan willen we 
daarmee zeggen dat 

we bereid zijn de 
weg van Jezus te 

gaan, dat we, Hem 
achterna, de weg 

van dienende 
goedheid willen 

gaan. 
 
 

Laat ons 

bidden: 
 

God, zegen deze 
groene tak die de 

winter overleefde. 
Hiermee brengen 

we hulde aan Jezus 
van Nazareth die 

zijn heil niet zocht 
in macht en geweld, 

die naar Jeruzalem 

ging, niet om 
gevierd te worden 

als een koning, 
maar die zijn kracht 

vond in dienstbaar-
heid aan de men-

sen, dienstbaar-
heid tot in de dood. 

Deze tak herinnert 
ons eraan dat wij 

Jezus willen 
navolgen op de 

manier waarop Hij 
zich voor de 

mensen heeft inge-

zet. Amen. 
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Eerste Lezing: Jesaja 50,4-7 
Jesaja spreekt woorden van troost als wij ons klein voelen. 

 

e Heer God heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte 
mensen te kunnen bijstaan. Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, 

in de ochtend wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen. 
De Heer God heeft mijn oor geopend, en ik heb mij niet verweerd, ik ben 

niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij wilden 
slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb 

ik niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer God staat mij 
bij, daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als 

een steen, omdat ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. 
 

Vraag: Wie troost je als je het leven niet meer in de hand hebt? 
 

 
Evangelie van de intocht:  Marcus 11,1-10  

Jezus trekt op een ezel, een lastdier, Jeruzalem binnen onder luid gejuich. 

 
oen Jezus en zijn leerlingen dicht bij Jeruzalem waren, bij Betfage en 

Betanië, tegen de Olijfberg aan, stuurde Jezus twee van zijn leerlingen 
eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp daar vlak voor je. Meteen als je 

er binnenkomt, zul je een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop 
nog geen mens gezeten heeft. Maak het los en neem het mee. Als iemand 

tegen jullie zegt: “Wat doen jullie daar?” zeg dan: ‘“De Heer heeft het nodig; 
Hij stuurt het meteen weer terug.” ‘ Ze gingen weg en vonden een veulen, 

vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. 
Sommige omstanders zeiden tegen hen: ‘Wat doen jullie daar, waarom 

maken jullie dat veulen los?’ Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. 

En ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, 
wierpen er hun kleren overheen, en Hij ging erop zitten. Velen spreidden 

hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op 
het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die 

volgden, schreeuwden: 
‘Hosanna! 

Gezegend is Hij die komt 
in de naam van de Heer. 

Gezegend het koninkrijk 
dat komen gaat, 

van onze vader David. 
Hosanna in de hoogste hemel!’ 

 

Vraag: Waarom trekt Jezus Jeruzalem binnen op gelijke hoogte van de 
mensen? 

 
 

 
 

D 

T 
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Evangelie: Bewerking van het lijdensverhaal 
Het lijdensverhaal van Jezus doet ons stil worden. Zijn verregaande liefde 

raakt ons. Jezus lijdt, Hij wordt geslagen…. en Hij verdraagt dit sereen en 

geduldig. 
Gelovig opkijkend naar de lijdende Jezus kunnen ook wij met de 

honderdman belijden: ‘Die man is vast en zeker de Zoon van God!’ Maar 
we kijken ook reeds verder dan kruis en graf: want na de vernedering komt 

de verrijzenis en de verheerlijking! Jezus heeft ons lijden doorkliefd! 
Daarom kunnen wij ons in onze onmacht en hulpeloosheid aan Jezus 

optrekken. 
 

L Ik wil jullie in herinnering brengen hoe Jezus de avond voor zijn lijden 
met zijn vrienden aan tafel zit. Jezus neemt brood en wijn en drukt 

daarin zijn vriendschap uit voor allen. Hij drukt ook het verlangen uit 
dat men zo zou blijven doen. Hij zegt trouwens: ‘Doe dit tot mijn 

gedachtenis!’ Jullie weten ook hoe Judas weggaat om Jezus te 
verraden. Dan gaat Jezus met zijn leerlingen op weg naar de Olijfberg. 

V Deze nacht zullen jullie Mij allemaal in de steek laten. Want er staat 

geschreven: ‘Ik zal de herder doden en  zijn schapen zullen worden 
uiteengejaagd!’ Maar wanneer Ik door God zal zijn opgewekt  zal ik 

voor jullie uitgaan naar Galilea. 
A Al laat iedereen Jou in de steek, ik nooit! 

V Ik verzeker je, Petrus: deze nacht, nog voor de haan kraait  zul je 
driemaal beweren dat je Mij niet kent. 

L En de andere leerlingen zeggen allemaal hetzelfde 
 

L Zo komt Jezus met zijn leerlingen bij de plek ‘Getsemane’ 
V Blijven jullie hier zitten. Ik ga verderop bidden. 

L Petrus, Jakobus en Johannes neemt Hij met zich mee. Verdriet en 
angst beginnen zich van Jezus meester te maken. 

V Ik ben bedroefd, tot stervens toe. Blijf  hier en waak met Mij! 
L Jezus gaat nog wat verder, en bidt plat ter aarde: 

V Vader, als het mogelijk is,  laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. 

Maar, niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt moet gebeuren. 
L Jezus keert terug naar de drie en vindt ze in slaap. 

V Ach, kunnen jullie nog geen uur met Mij waken? Blijf wakker en bid dat 
je niet bezwijkt in de beproeving. De geest wil wel, maar het vlees is 

zwak. 
L Daar komen ze aan! Judas, de soldaten en de hogepriester. Judas kust 

Jezus en de soldaten nemen Hem gevangen. 
 

Een ogenblik stilte  
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L Ze brengen Jezus bij de hogepriester Kajafas waar schriftgeleerden en 
vooraanstaanden zijn samengekomen. Lange tijd zoeken ze vergeefs 

naar iets  om Jezus ergens van te beschuldigen. Zo verklaren twee 

mannen: 
A Hij heeft beweerd: Ík kan de tempel van God afbreken  en drie dagen 

later weer opbouwen!’ 
L De hogepriester staat op: 

A Geef Je geen antwoord? Wat getuigen die mensen tegen Jou? 
L Maar Jezus blijft zwijgen 

A Ik bezweer Je bij de levende God: zeg ons:  ben Jij de Christus, de 
Zoon van God? 

V Jij zegt het! 
L De hogepriester scheurt zijn kleed: 

A Hij heeft God gelasterd! We hebben geen getuigen meer nodig! Wat 
denken jullie ervan? 

L Het volk stemt in: 
A Hij verdient de doodstraf  ! 

L Intussen zit Petrus op de binnenplaats. Driemaal spreekt men hem 

aan: 
A Jij was ook bij Jezus de Galileeër! 

L Maar Petrus ontkent het driemaal: 
A Ik ken die man niet ! 

L Een haan kraait. Petrus herinnert zich Jezus’ woorden. Hij gaat naar 
buiten en weent bitter. Jezus wordt voor de landvoogd geleid. De 

hogepriesters en familiehoofden beschuldigden Hem. Jezus zwijgt... en 
dat verbaast Pilatus. 

 
 

L Het is de gewoonte om bij gelegenheid van het Paasfeest  een 
gevangene vrij te laten. Daarom vraagt Pilatus: 

A Wat willen jullie? Moet ik Barabbas vrijlaten? 
L De hogepriesters overtuigen het volk Barabbas te kiezen en Jezus te 

laten sterven: 

A Laat Barabbas vrij! 
L Pilatus vraagt: 

A Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus wordt genoemd? 
L Het volk schreeuwt: 

A Kruisigen! Kruisigen! 
L Zo gebeurt het. Pilatus laat Jezus geselen en geeft de opdracht Hem te 

kruisigen. Zo voeren ze Jezus weg. 
L Bij het verlaten van de stad komen ze een zekere Simon tegen, uit 

Cyrene. 
Ze dwingen hem om Jezus’ kruis te helpen dragen. Zo komen ze op de 

plek ‘Golgota’: ‘Schedelplaats’. Ze slaan Jezus aan het kruis en 
dobbelen om zijn kleren.  

 
L Op het kruis staat een opschrift: 

‘Dit is Jezus, de Koning van de Joden’. 
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Voorbijgangers, de hogepriesters en zelfs de rovers die samen met 
Hem gekruisigd worden, beledigen Jezus en spotten met Hem. 

Op het middaguur valt een duisternis over het hele land. 

Omstreeks drie uur roept Jezus met luide stem: 
V Mijn God, mijn God, waarom heb Je Mij verlaten? 

L Jezus slaakt een luide kreet en geeft de geest. 
 

Een ogenblik stilte 
 

L Op dat ogenblik scheurt het voorhangsel van de tempel middendoor. 
De aarde beeft en rotsen splijten uiteen. De honderdman spreekt in 

naam van velen, wanneer hij zegt: Die man was vast en zeker de Zoon 
van God! 

 
Vraag: Jezus legt de controle over zijn leven in de handen van God. Durf 

jij dat ook? 
 

 

Palmpasen  in het jaar    2021 
 

Ook dit jaar zullen we, omdat in de kapel van Glorieux de kerkviering nog  

niet mogelijk is, geen pasgewijd palmtakje in ontvangst kunnen nemen. 
Zo’n klein groen twijgje dat de winter heeft doorstaan en nu, in het voorjaar, 

weer gaat uitlopen. Het was op die Palmzondag, twee jaar geleden, een 

heel bescheiden teken dat we ons voegden in het koor en het gezelschap 
van de menigte die Jezus begroette bij zijn intocht in Jeruzalem.                

De palmtak, ons spreken en onze Hosanna’s waren een verre echo van die 
enthousiaste menigte die de weg van Jezus plaveide met mantels, met 

palm- en olijftakken. We deden toen alsof Jezus, bijna tweeduizend jaar 
geleden niet alleen in Jeruzalem, maar evenzeer in de kapel van onze eigen 

Geloofsgemeenschap van Augustinus binnenkwam. 
Na afloop van de viering namen we het takje mee naar huis. We staken het 

bij een kruisbeeld in de huiskamer of bij het bed in de slaapkamer. Het 
kruisbeeld, teken van lijden en sterven, kreeg zo ieder jaar opnieuw, bij de 

doorbraak van de lente een groen, levend takje. In sommige streken werd 
het takje naar het kerkhof gebracht en bij een graf geplant.  In de Liemerse 

Achterhoek, mijn geboortestreek, werden de palmtakjes aan de rand van 
de nieuw ingezaaide akkers gestoken. Dat was een heel bijzondere taak 

voor mijn vader of voor de oudste uit ons gezin. We hoopten zo dat de oogst 

zou slagen met een goede opbrengst. Deze palmtakjes bleven op de akker 
staan en na enkele maanden waren de takjes door de weelderige groei van 

het onkruid niet meer te vinden. Maar wél het verdorde en vergeelde takje 
dat het jaar daarop bij het kruisbeeld werd  weggenomen, verzameld en 

verbrand. Met de as daarvan werden we aan het begin van de 
veertigdagentijd, op Aswoensdag, getekend. Zo was de cyclus rond. Het 

zijn eenvoudige, sprekende gebaren die we al eeuwenlang in onze 
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dagelijkse liturgie hanteren en die we helaas nu moeten missen.  We spelen 
als het ware met de tekens van de seizoenen, van leven en groei, maar ook 

van lijden en sterven. Onze liturgische gebaren zijn manieren om de 

moeilijke, harde en onbegrijpelijke kanten van ons eigen leven, tot en met 
het lijden en sterven, te benoemen.  

 
Zo gaan we om met de 

seizoenen van het jaar. Maar 
zo leren we óók om te gaan 

met de seizoenen én de 
wisselvalligheden van ons 

eigen bestaan. Het ene takje 
dat we hanteren om Jezus te 

begroeten en toe te juichen, 
gebruiken we ook als teken 

van ons vertrouwen in Hem 
die aan het kruis gestorven is. 

Bij de zegen over de 

palmtakjes worden ook wijzelf 
betrokken: ‘Zegen ons en 

deze palmtakken waarmee we 
Jezus willen eren en 

gedenken.’  Woorden klinken 
nog na in onze gedachten, nu 

twee jaar later. En als we de 
palm ter hand nemen, dan 

drukken we ons verlangen uit dat we Jezus willen volgen op zijn weg, ook 
als dat de weg van het kruis is. We hopen, juist ook in deze coronatijd, dat 

we de kracht vinden om op die weg te blijven en als het nog een poosje 
tegen zit, onderweg de moed niet op te geven. Een palmtakje in onze hand 

is een teken van vertrouwen dat we met Jezus de bestemming van de weg 
bereiken. Misschien dat we onderweg wel struikelen, dat we ons afvragen 

waarheen de weg ons in s’ hemelsnaam leidt.  

 
Of misschien dat we ons zelfs afvragen of we wel de juiste weg gekozen 

hebben, of het allemaal wel de moeite waard is. Die vragen komen deze 
week met Goede Vrijdag op allerlei wijze aan bod. Er is sprake van verraad 

en verdriet, van teleurstelling en woede, van onverschilligheid en cynisme, 
van tranen en ontrouw, van duisternis en ondergaan.                      

Het zijn zaken die ook nu het leven van talloze mensen kenmerken en 
waarin u en ik, ja wij allen wellicht onszelf herkennen. Maar we horen ook 

van geloof, van verbondenheid en trouw, van geduld, van solidariteit en 
troost. Al deze bonte en soms tegenstrijdige ingrediënten van een 

mensenleven passeren dit weekend al én de komende week de revue. 
 

Op weg naar Pasen is juist deze weg van Jezus de moeite meer dan waard.  
Dat geloven we en dat laten we zien, met dat kleine palmtakje, dat wij  wel 

of niet achter het kruisbeeld steken of, in deze tijd misschien hier en daar 
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nog op de uiteinden van een pas ingezaaide akker planten. In ieder geval 
zal het takje ons een jaar lang herinneren, dat de kruisdood van Jezus niet 

voor niets was. Denk daar maar aan en straal dit uit als u, Deo Volente, 

volgend jaar die palmtak weer mee naar huis neemt…….. 
 

Palmzondag  houdt u en mij een spiegel voor, want naast de vreugde van 
deze dag is er ook angst en verdriet. Misschien worden we geconfronteerd 

met onze eigen angsten, de angst om alleen te leven en de angst om alleen 
te sterven. Jezus ging ons voor in lijden en dood en geeft zo ook ons een 

andere wending aan ónze weg. 
 

Hebben wij de moed Hem achterna te gaan?  De week die voor ons ligt, zal 
geen feestweek zijn, maar toch noemen we haar een ‘Goede Week’, want 

de weg van Jezus loopt niet dood op Calvarië, maar mondt uit in een 
paradijselijke tuin en misschien wel op een akker vol mensen van goede 

wil.    
Een heel Goede Week toegewenst, op weg naar Pasen! 

Johan Wolbrink 

 
 

Vastenactie 

 
De actie voor de stichting Bambala 
heeft tot nu toe € 1.844 opgebracht.  

 
Wilt u ook meedoen? Stort uw 

bijdrage op rekening  
NL27 INGB 000 75 26 249  

ten name van Geloofsgemeenschap 
Augustinus Eindhoven onder 

vermelding Vastenactie. 

 
Aan iedereen die meedoet: onze 

hartelijke dank.      
De Solidariteitsgroep 
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Lijden laat sporen na 
 

We zien dat in het gezicht van mensen. Of het nu fysiek of psychisch is, we 
zien het. 

 
Lijden laat sporen na. Soms gaat het om een ander soort sporen. De 

christelijke kerken hebben vanaf een vroeg stadium het lijden van degenen 

die omwille van hun christendom gedood werden, herdacht en verheerlijkt. 
Maar geen lijden heeft zo in de belangstelling gestaan als dat van Jezus. Al 

past daar een grote maar: in de vroegchristelijke gemeenten stond niet 
zozeer het lijden als wel de verrijzenis centraal, de overwinning op de dood, 

de verlossing. Dat is de kern van het christendom en daarmee zeg ik niets 
nieuws. Wie de verrijzenis wegneemt, maakt van het geloof een lege huls.  

 
Pas in de middeleeuwen ging de aandacht in toenemende mate naar het 

lijden van Christus zelf en ontwikkelden er zich allerlei vormen van devotie 
om dat lijden te herdenken, mee te maken, mee te lijden. Vandaar ook de 

centrale positie van het kruisbeeld dat in de vroegchristelijke periode 
nagenoeg afwezig was.  

 
Lijden laat sporen na en het lijden van Christus kon men betasten in 

overblijfselen van dat lijden, in relieken (want dat betekent letterlijk 

'overblijfselen'). Waar de tastbare herinnering aan de martelaren zich 
situeerde rond de resten van hun lichamen, was dat voor Christus niet 

mogelijk. De enige uitweg bestond dan ook in resten van de instrumenten 
die van dat lijden getuigden. Het kruis, de plaats van Golgatha, andere 

elementen uit het lijdensverhaal.  
 

Lijden laat sporen na. En toen kwam Helena. Er was al eens een femme 
fatale van die naam geweest die de Trojaanse oorlog had veroorzaakt, maar 

deze Helena was minder fataal. Alhoewel. Een van de problemen van de 
christelijke gemeente in Rome was natuurlijk dat alles rond Jezus zich 

afspeelde in een verre uithoek van het rijk en niet in de hoofdstad. Helena 
zou daar radicaal verandering in aanbrengen. Zij was de moeder van keizer 

Constantijn en veel eerder christin dan haar zoon.  En zij trok naar het Heilig 
Land. En ze haalde alles wat los zat mee naar Rome. Het Heilig Land heeft 

er zich nooit van hersteld.  

 
Terug in Rome plaatste zij eerbiedig haar souvenirs in 

haar eigen paleis. Later groeide hieruit de basiliek van S. 
Croce di Gerusalemme. Een van de zeven grote basilieken 

van de stad en gewijd aan het lijden van Christus. Niet 
dat de bezoeker dat meteen ziet. De relieken hebben 

nooit in de eigenlijke basiliek gezeten. Ook nu nog moet 
u naar een speciale kapel links achter, een kapel ingericht 

in de jaren 1930, met de voor die periode kenmerkende 
strakke lijnen en vormen. Eigenlijk wel mooi en stijlvol 
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gedaan en zonder de kitsch die uitingen van vroomheid in de 19de en 
vroege 20ste eeuw helaas nog wel eens wil kenmerken, ook al is dat niet 

nodig.  

 
Wie zich naar de kapel begeeft, betreedt eerst een gang met Kruisweg. Hier 

hangt ook een eerste groot stuk, het dwarshout van het kruis van de goede 
moordenaar. De gang leidt via enkele treden langzaam naar beneden en 

maakt na enige tijd een knik naar rechts. Dan staat de bezoeker oog in oog 
met de grote lijdensrelieken in een grote vitrine die het altaar vormt: 

fragmenten van het kruis, een van de nagels waarmee Christus aan het 
kruis geslagen werd, een doorn uit de 

doornenkroon en (wat Christus' lichaam 
het dichtst benadert, ook al verwekt deze 

relikwie bij ons het grootste 
wenkbrauwfronsen) de vinger van Thomas 

waarmee hij naar Christus' wonden tastte. 
Tegen de muur bevindt zich nog een deel 

van het opschrift op het kruis, in het 

Latijn, het Grieks en het Hebreeuws.  
 

Lijden laat sporen na. Maar de kans dat u alleen bent in deze kapel, is reëel. 
Ik denk niet dat ik er ooit echt veel mensen gezien heb. Daarvoor ligt de 

kerk te veel uit het centrum. Maar dat is niet de enige verklaring voor de 
lege kapel. Er speelt iets anders mee, want: zijn deze relieken wel echt, 

vragen wij.  
 

Wat is waarheid? Het gaat ongetwijfeld om stukken van eerbiedwaardige 
ouderdom die zich hier sinds onheuglijke tijden bevinden en die altijd gezien 

zijn als de echte overblijfselen. Dat maakt ze nog niet echt, maar verleent 
ze wel een aura van eerbiedwaardigheid. Het probleem is dat het eigenlijk 

geen probleem is, maar dat wij er een van maken. Voor ons is 'echt' 
synoniem met historisch en feitelijk juist en authentiek. En dat valt niet te 

bewijzen. Vandaar dat wij met een argwanend oog naar deze objecten 

kijken, soms ook wat lacherig en met het idee in het achterhoofd van: hoe 
heeft men dat ooit kunnen geloven? Soms probeert men een uitweg te 

vinden door te stellen dat deze relieken voor de middeleeuwers vooral een 
didactische bedoeling hadden. Dat is onzin: voor middeleeuwers waren ze 

zonder meer echt en ging er van deze stukken een bijzondere heilzame 
werking uit. Nogmaals: het probleem zit niet in die stukken of bij de 

middeleeuwers die fanatiek relieken vereerden (al was dat misschien wel 
eens iets te veel), het probleem zit bij ons, omdat wij alleen geloven wat 

we zien en wat tastbaar echt is, omdat wij misschien ook het goddelijke al 
te veel naar ons toe halen.  

 
Maar wat is dan geloven wat je ziet? Want wat zien we eigenlijk? En is wat 

we dan geloven wel echt een feitelijk gevolg van wat we zien? Of misschien 
nog beter: van wat we denken dat we zien? Kortom: maken we onszelf ook 
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niet van alles wijs dat we zogezegd zien? In deze tijden van fakenews, van 
overdaad aan gegevens en aan nieuws dat om onze aandacht schreeuwt? 

 

We houden ons zogezegd aan de feiten, maar zien daarbij over het hoofd 
dat onze perceptie van wat de feiten zijn, van wat een feit is, al het gevolg 

van een selectie en een interpretatie is. Bovendien gaat het uiteindelijk niet 
om het feit zelf, maar om de betekenis daarvan. Een voorbeeld uit mijn 

eigen bezigheden, uit de handschriften. Een van de dingen die we bij de 
beschrijving van een handschrift noteren, is het formaat, de hoogte en 

breedte van een blad. Dat is een feit. Maar wat zegt het ons als we weten 
dat een handschrift 30,1 cm hoog is of juist 42,3 of 16,8? Meestal blijven 

we bij de vaststelling staan en dan betekent het niets. Maar het betekent 
dan niets omdat we het niet iets laten betekenen. Want er zit echt wel iets 

achter. Latijnse handschriften uit het einde van de middeleeuwen uit 
kloosterbibliotheken hebben een standaardformaat van ca. 30 cm. Als het 

handschrift duidelijk groter is, is er daarvoor een reden: het kan om een 
koorboek gaan, dat door het hele koor op de lessenaar gezien moest kunnen 

worden, of om een luxueus pronkexemplaar. Een kleiner handschrift was 

juist privébezit of bedoeld voor privégebruik. Feiten hebben hun betekenis, 
daar gaat het om, maar die betekenis is altijd het gevolg van een duiding 

die iemand er aan geeft.  
 

Als wij dus bij het zien van de lijdensrelieken in de S. Croce alleen maar 
schouderophalend vragen of ze wel echt zijn, schieten we aan de betekenis 

voorbij. Het gaat om wat deze relieken betekenen. Voor ons en in het 
algemeen.  

 
 Lijden laat sporen na. Sporen die een verhaal vertellen 

en een betekenis hebben. Maar misschien dat wij meer 
onder de indruk zijn van een ander oud gebruik in Rome 

dat helaas niet meer plaatsvindt. Vroeger vond de 
plechtigheid van Goede Vrijdag plaats in de Sixtijnse 

kapel. Dan zong het koor van de kapel het Miserere van 

Gregorio Allegri, met zijn indrukwekkende afwisseling 
tussen homofone tekstdeclamatie en uithalen naar de 

hoogste regionen van de menselijke stem in de 
versiering die op de declamatie volgde. Het stuk duurt 

ruim een kwartier. Ondertussen werden de kaarsen 
gedoofd. Tot er niets meer was dan duisternis. En de 

stemmen die om ontferming zongen. Niets meer totdat 
het licht weer werd aangestoken, het licht dat Pasen 

heet.  
 

Michiel Verweij 
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Jezus op een ezel 
 

In het Augustiner Museum in Freiburg staat een ontroerend beeld van 
Christus op een ezel op Palmzondag. Daarvan heb ik al veel kaarten ver- 

stuurd aan vrienden en één ervan ligt in mijn brevier. Vanmiddag ben ik 
een tijdje heel rustig bij dat beeld gaan zitten. Het dateert uit de veertiende 

eeuw, uit Niederrotweil, een stadje bij Breisach aan de Rijn. Vroeger werd 

het op een kar voortgetrokken tijdens de Palmzondagprocessie. In 1900 
werd het aangekocht door het Augustiner Museum en daar staat het nu 

midden in de eerste expositiezaal.  
 

De langwerpige, slanke vorm van het 
gezicht van Christus met het hoge 

voorhoofd, de naar binnen gekeerde blik, 
het lange haar en een klein tweepuntig 

baardje, fascineert me door de manier 
waarop het uitdrukking geeft aan het 

geheim van zijn lijden. Terwijl hij Jeruzalem 
binnenrijdt en omringd wordt door mensen 

die 'Hosanna' roepen en 'takken van de 
bomen halen en op de grond voor hem 

neerleggen' lijkt Christus op iets heel 

anders geconcentreerd te zijn. Hij kijkt niet 
naar de opgewonden menigte. Hij wuift 

niet. Hij ziet door alle gedruis heen wat er 
nog volgen zal: de kwelling van verraad, 

marteling, kruisiging en dood. Zijn ogen 
staren in de verte naar wat niemand om 

hem heen kan zien; zijn hoge voorhoofd 
heeft weet van dingen die nog moeten 

gebeuren en die ieders begrip te boven 
gaan.  

 
Het beeld straalt melancholie uit, maar ook rust en aanvaarding. Het kent 

de wispelturigheid van het mensenhart, maar ook groot mededogen. De 
uitgebeelde Christus is zich diep bewust van de onuitsprekelijke pijn die 

hem te wachten staat, maar hij is ook vastbesloten Gods wil te volgen. 

Overheersend is een eindeloos gevoel van liefde die voortkomt uit de on- 
verwoestbare band met God die uitgaat naar alle mensen van alle tijden. Er 

is niets in ons leven dat hem onbekend is. Er is niemand die hij niet 
volmaakt liefheeft. Het beeld van Christus op de ezel herinnert mij eraan 

dat hij mij kent met al mijn zonden, schuld en schaamte en dat hij van mij 
houdt en vol vergeving, ontferming en mededogen is. Mijn aanwezigheid bij 

hem in het Augustiner Museum is op zichzelf al een gebed. Ik blijf kijken en 
ik weet dat hij mijn hart peilt. Ik hoef niet bang te zijn.        Henri Nouwen 
 

(Uit: Jezus voor ogen. Beelden en woorden voor de veertigdagentijd.  Marleen Hengelaar-

Rookmaker uitgeverij  Buijten & Schipperheijn Amsterdam ISBN 978 90 5881 691 7) 
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Bezinning 
 

Zou het vandaag gebeuren, dan liet Hij Zich niet vervoeren in een glanzend 
zwarte Mercedes, noch in een witte pausmobiel. Hij zou komen op een 

roestige landbouwtrekker, of op een laadbak van zo  ’n vrachtwagen 
waarmee Zuid-Amerikaanse landarbeiders naar hun werk worden gebracht, 

zo iets. 
Zoals gezegd door de profeet: 

‘Zie uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een 

veulen, het jong van een lastdier.’ Zijn Koningschap is zachtmoedigheid. 
Het zal spoedig blijken. (Kees Pannekoek) 

 

Goede of Stille Week 
 

Het zijn de zeven dagen voor Pasen vanaf Palmzondag. Het hart van deze 
week wordt gevormd door het Triduum Sacrum of de Drie Heilige Dagen: 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas- of Stille zaterdag. 
 

 
 

Waarom is de Goede Week “goed”? 

We komen dit op het spoor door te kijken naar het optreden van Jezus. 

Ondanks de moeilijke situatie waarin Hij zich bevond, ondanks de 
eenzaamheid die Hij moet gevoeld hebben, vluchtte Hij niet. Integendeel, 

Hij bleef trouw aan Zijn levensproject en gaf dit handen en voeten door tot 
het uiterste te gaan in Zijn naastenliefde. Jezus deed alles “voor een ander”. 

Inderdaad, er bestaat 'geen grotere liefde dan hij die zijn leven geeft'. Dit 
kan je niet anders dan “goed” noemen. 
 

Witte Donderdag 

Het laatste avondmaal, de instelling van de eucharistie en het priesterschap 
worden herdacht op Witte Donderdag. Dat deze dag Witte Donderdag heet, 

heeft in de eerste plaats te maken met de liturgische kleur die eraan 
verbonden is. De witte kleur staat namelijk voor “goed", “vreugdevol” en 

“heilig".  
 
Evangelie: verzen 3-5 uit: Johannes 13,1-15 

In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij 

van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond Hij van tafel op, 
legde zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich 

daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van 
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de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te 
drogen.  
 

Vraag: Hoever gaat je dienstbaarheid? (Tip: Kijk naar The Passion, NPO 1 om 20.25u) 

 
Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag wordt het lijden en sterven van Jezus herdacht. Waarom 

noemen christenen deze dag dan toch goed? Dat is misschien wel het 
gekste aan het christelijke geloof: het lijden en sterven van Jezus is het 

beste wat de mensheid is overkomen. Het is vreselijk wat Jezus is 
aangedaan, maar het gevólg ervan is de redding van de wereld. Het is een 

dag dus die goed is voor het zielenheil van de gelovigen. 
 

Evangelie: verzen 28-30 uit: Johannes 18,1-19,42 
Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift 

vervuld zou worden: 'Ik heb dorst.’ Er stond daar een kruik vol zure wijn. 
Ze doopten er een spons in, staken die op een lange tak en brachten die 

aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: ‘Het is 
volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 

 
Vraag: Liefde tot het uiterste. Hoeveel liefde heb je voor je naasten? 

 

Stille Zaterdag 
Zaterdag: Jezus is gestorven. Met ingehouden adem draait de wereld door, 

maar alles is anders. Alles valt 'stil'. Verdriet, sprakeloosheid, leegte... 
overheersen. Misschien is het wel nodig af en toe: om stil te staan bij het 

lijden, om toe te geven dat 'er geen woorden voor zijn', dat we ons ook 
'onmachtig' voelen. En als we stilte, echte stilte laten zijn, als we waakzaam 

en in verbondenheid blijven, zonder woorden, kan het gebeuren dat stilte 
als een vruchtbare bodem wordt waaruit stilaan een nieuw begin kan 

bloeien. ‘Als de graankorrel niet sterft, kan ze geen vruchten voortbrengen.’ 
Wanhoop heeft dus niet het laatste woord op Stille Zaterdag. De hoop komt 

stilletjes om de hoek, maar is nog niet volledig te (be)grijpen. 
 

Rene Hornikx 
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De Kruisiging 

 
Icoon ‘Crucifixion of 

Christ’, Icon Gallery, Ohrid  
Noord Macedonië,13e eeuw 

Door de ogen van 
Nicodemus: We zien Gol-

gotha, de schedelplaats, 
een duistere plek. Daar 

hebben al veel executies 
plaatsgevonden, je wil er 

als rechtgeaarde Jood niet 
zijn. Toch staan de vrouw 

en de jonge man er al 
urenlang. Onder het kruis, 

waar hun zoon en rabboeni 

hangt te creperen. Een 
afgrijselijk aanzicht. Die 

bruten van soldaten heb-
ben hem zelfs een 

doornenkroon op het hoofd 
gezet. Waarom zijn we 

komen kijken? 
Je hoorde ze samen 

ingehouden de psalmen 
zingen, die horen bij de 

laatste ademtocht. Nu is 
alles verstomd. Alsof hier 

alleen nog die drie samen 
zijn.We horen geen mens 

meer. Alleen de stervende, 

die zegt: “Het is vol-
bracht”. Nauwelijks hoor-

baar, zijn moeder begrijpt het. Een kille wind steekt op en doet je huiveren.  
Dan gaat tastbaar het licht uit. Diepe duisternis valt over het land.  

Wat NU? 
 

Even later besluit Nicodemus om te gaan helpen bij de eervolle begrafenis 
van Jezus, samen met Jozef van Arimathea, ook een rijke Farizeeër en lid 

van het Sanhedrin. Hij brengt ongeveer 100 pond kostbare balsem van 
mirre en aloë mee, koninklijk veel, circa 33 kilo. Mogelijk staat hij zelfs zijn 

eigen lege grafruimte, nog ongerept, af aan Jezus. In de belangrijke 
waaknacht voor de ‘grote sabbat’. (Joh.19,39-42)  

Die dat jaar samenviel met ‘het nieuwe begin’ van Pascha. 
 

Anita van der Kam 
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Gebed voor de zondag 

 
Barmhartige God, 

Jezus komt Jeruzalem niet binnen 
als een koning met macht en aanzien, 

maar als een koning gezeten op een ezel 
om vrede te brengen voor iedereen. 

 
Maak ons open en ontvankelijk 

om Jezus van harte te ontmoeten. 
Schenk ons de kracht van de heilige Geest 

om onze oren te openen en naar hem te luisteren. 
Por ons aan om Jezus te volgen 

om overal vrede te brengen. 
Dit vragen we u 

in naam van Jezus die ons voorging in geloof. 

 
Amen. 

 

Zending 
 

Met een palmtak in de hand, 

ons hart vol goede moed, 
de weg van Jezus voor ons, 

beginnen we aan de Goede Week, 

op weg naar Pasen. 
 

Ga in vrede, 
en geef het palmtakje 

als teken van hoop, 
een plaats bij het kruis. 

 
Die God en Barmhartig is zegene ons: 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  
 

Amen. 
 

 


