God is liefde.
(1 Johannes 4,16)
Wat betekent dit voor ons?
De lijdende én verrezen Jezus,
uit het graf opgestaan,
is ook hier en nu aanwezig.
Vooral in de heilige Eucharistie.
Hij komt bij ons
in zinvolle woorden en gebaren.
Zijn gebroken Lichaam en vergoten Bloed
- de Hostie en de Kelk laten zien hoeveel Hij van ons houdt.

Toen ze op het zogeheten
Schedelveld kwamen, sloegen ze Hem
daar aan het kruis. Jezus sprak:
‘Vader, vergeef het hun, want ze
weten niet wat ze doen.’
Lucas 23,33-34
Was dit geweld zinloos? Ja!
Maar hier is Iemand die meer is
dan een mens.
Jezus Christus is ook God.
God de Zoon, naar de wereld
gezonden.
Door de hemelse Vader,
die van de wereld houdt
en dus het meest kostbare geeft
wat Hij heeft: Zijn Zoon.
Jezus is de Goede Herder
die zijn leven geeft voor ons.

Omdat Jezus God is,
komt ál het lijden hier in Hem samen.
Een mysterie van geloof.
Een mysterie van liefde.
Liefde tot het uiterste toe,
tot de laatste druppel bloed aan toe.
Hij die het leven is,
sterft om onze dood teniet te doen.
‘Waarachtig, Ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de
akkergrond sterft, blijft hij
onvruchtbaar. Maar hij moet sterven,
alleen dan brengt hij rijke
vruchten voort.’
Johannes 12,24

De dood is verslonden,
de overwinning is behaald!
Dood, waar is je overwinning?
Dood, waar is je angel?
1 Korintiërs 15,54-55
Jezus ging de dood in,
een plaats van duisternis waar wij
de weg niet meer zien.
Maar Hij is de Verrijzenis.
Hij weet de uitweg,
Hij is dé Weg ten leven.
Hij vult bij zijn verrijzenis deze wereld
met licht, voor wie het wil zien.
Hij ademt zijn heilige Geest
over ons uit.
Geweld, lijden en dood zullen nooit
het eindpunt zijn.
Dankzij Hem kunnen we verder.

De geweldketens worden doorbroken
door de grotere kracht van de
vergeving.
In de pijn, ook als het door geweld
wordt aangedaan, zijn we nooit alleen.
Het lijden hier gaat ooit voorbij,
er is een eeuwig leven bij God
waar alles goed is.
Welke keuze maken wij?
Gaan we in op de uitnodiging
om in Hem te geloven? De verrezen
Jezus biedt ons een zinvol leven.
Ik, Johannes, zag Hem. Hij legde
zijn rechterhand op mij en zei:
‘Wees niet bang. Ik ben het, de eerste
en de laatste, de levende. Ik was dood,
en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid,
en Ik heb de sleutels
van de dood en het dodenrijk.’
Openbaringen 1,17-18

En Pasen dan...?
Pasen brengt ons de levende Jezus.
Zijn liefde is sterker dan de dood.
Die weg reikt Hij ook ons aan.
Hij laat ons bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
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WAT EEN
ZINLOOS GEWELD!

EN PASEN
DAN...?

Jezus, die afgemat was van de tocht,
was bij de bron gaan zitten.
Een Samaritaanse vrouw
kwam water putten.
Johannes 4,6-7
De houding van de vrouw
is afwerend, op haar hoede.
Weer een man die haar wil aanvallen?
Weer geweld met woorden
of nog erger?
Slagen brengen zichtbare wonden toe.
Maar veel wonden zijn niet zichtbaar.
We dragen ze mee in onze ziel,
waar ze pijn doen.

Jezus lijkt deze vrouw
door en door te kennen.
Hij kent haar verwondingen,
Hij kent ze ook bij ons.
Jezus biedt een uitweg.
Waar putten wij onze kracht uit?
Jezus antwoordt: ‘Iedereen die drinkt
van dit water, krijgt weer dorst, maar
wie drinkt van het water dat Ik hem
zal geven, krijgt in eeuwigheid geen
dorst meer.’
‘Heer,’ zei de vrouw, ‘geef mij
van dat water.’
Johannes 4,13-15

En Jezus nam Petrus, Jakobus en
Johannes met zich mee en begon
angstig te worden, en zei tegen hen:
‘Ik ben dodelijk bedroefd.
Blijf hier, en blijf wakker.’
Hij ging een eindje verder en wierp
zich op de grond. ‘Abba, Vader,’
bad Hij, ‘U kunt alles.
Neem deze beker van Mij weg.
Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.’
Marcus 14,33-36
Angst.
Het kan ons in zijn greep houden.
Het kan ons verlammen.
Slapeloze nachten.
Angst omdat we weten wat mensen
elkaar kunnen aandoen.
De engel brengt geen beker
met troost.

Het is de kelk die Jezus tot op
de bodem moet leegdrinken.
Hij doet dit, omdat Hij het wil.
Omdat God de Vader het wil.
Een zinloos gebaar?
Zo drinkt Hij onze angst in,
ons lijden, onze zonden, onze wonden.
Hij neemt ze in zich op.
De leerlingen mogen doorslapen.
Jezus weet wat Hij doet en moet doen.
Het komt goed.
Hij kwam voor de derde keer en zei
tegen hen: ‘Slaap nu maar rustig
verder. Het is voorbij. Het uur is
gekomen; nu wordt de Mensenzoon
overgeleverd in de handen van
de zondaars.’
Marcus 14,41

Pilatus gelastte toen Jezus te geselen.
De soldaten vlochten een kroon van
doornen, zetten die op zijn hoofd.
Daarna kwamen ze om de beurt naar
Hem toe en zeiden: ‘Gegroet, koning
van de Joden!’ En ze gaven Hem
klappen in het gezicht.
Johannes 19,1-3
Een weerloos slachtoffer.
Wat als het kwaad kinderen treft,
goedwillende mensen,
grote aantallen tegelijk?
De ene mens ranselt een ander af.
Het houdt nooit op.
Agressie die zich omzet in geweld.
Ongecontroleerd. En waarom?
Vaak om ‘niets’, zinloos!

Wat als het kwaad Jezus treft?
Slachtoffer met alle slachtoffers.
Hij draagt dit voor ons.
Hij heeft onze ziekten op zich
genomen, en onze smarten heeft
Hij gedragen en dankzij zijn striemen
is er genezing voor ons.
Jesaja 53,4-5

Toen zei Pilatus: ‘Hier is Hij dan,
uw koning.’ Maar ze schreeuwden:
‘Weg, weg met Hem!
Aan het kruis met Hem!’
Toen leverde hij Hem aan hen over
om gekruisigd te worden.
Jezus droeg zelf het kruis
en ging de stad uit, naar het
zogeheten Schedelveld,
in het Hebreeuws Golgota.
Johannes 19,14-17
Ieder huisje heeft zijn kruisje,
zegt men wel.
Niemand komt zonder pijn en verdriet
het leven door.
En het kan er hard aan toegaan.
Wanneer iemand - hier is het Maria veel van het slachtoffer houdt, lijdt
diegene altijd mee. Vaak machteloos.
En daardoor des te schrijnender.

Bij Jezus is het anders.
Hij kiest voor deze weg, deze kruisweg.
Hij neemt het kruis op zich.
Hij geeft er betekenis aan.
‘Per crucem ad lucem’,
door het kruis naar het licht.
Is dat mogelijk?
Jezus zegt: ‘Kom allen naar Mij toe
die afgemat en belast zijn, en Ik zal
u rust geven. Neem mijn juk op
en kom bij Mij in de leer, omdat Ik
zachtmoedig ben en eenvoudig
van hart, en u zult rust vinden
voor uw ziel.’
Matteüs 11,28-30

