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10 april Palmzondag      De onderstaande afbeeldingen zijn van Kees de Kort 

Met Palmzondag begint de Goede Week, 

ook wel stille Week genoemd. Jezus wordt 

als een koning in Jeruzalem ingehaald. 

Geen gewone koning: een koning op een 

ezeltje, een koning zonder leger. Een 

koning van de gewone mensen, die dan 

ook in grote getale uitliepen. Ze zwaaiden 

met palmtakken, riepen Hosanna en legden kleden en doeken op de weg, als een loper 

voor de koning. 

14 april Witte Donderdag 

Op deze dag denken we aan de laatste 

maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Het 

is de vooravond van het Joodse Paasfeest 

(Pesach). Jezus en zijn vrienden herdenken 

hoe het Joodse volk ooit door Mozes uit 

Egypte is bevrijd. Tijdens deze maaltijd 

vertelt Jezus dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen 

die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, een van de leerlingen zal hen 

daarbij helpen. Het is een bijzondere maaltijd: vooral als Jezus het brood breekt en 

ronddeelt terwijl hij zegt dat het zijn lichaam is. Hij doet dat ook met de beker wijn. Hij 

wil dat mensen hem zo blijven gedenken. Tot op de dag van vandaag doen we dat, 

tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.  

Na de maaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen de stad uit naar de Olijfberg, waar Jezus tot 

God zal bidden. Die nacht wordt hij verraden, gevangen genomen 

en verhoord. 

15 april Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag is er de berechting, het lijden en de kruisiging 

van Jezus. Het zijn dramatische gebeurtenissen. Jezus wordt eerst 

door de Joodse Hoge Raad en later door de Romeinse overheid, 

Pontius Pilatus, verhoord, berecht en veroordeeld. Hij wordt 

gegeseld, van zijn kleren ontdaan en krijgt een doornenkroon op 
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zijn hoofd. Jezus moet zelf zijn kruis dragen, op de lange weg naar de berg Golgotha. 

Daar wordt hij gekruisigd. Wanneer Jezus sterft, wordt het donker en beeft de aarde.  

Na de kruisiging wordt Jezus door zijn vrienden 

begraven. Het rotsgraf is afgesloten met een 

zware steen en wordt bewaakt door Romeinse 

soldaten, uit angst dat mensen het dode 

lichaam meenemen. 

16 april Stille Zaterdag 

Na Goede Vrijdag volgt de stilte en rouw van Stille Zaterdag. 

17 april Paasmorgen 

Op de ochtend van de derde dag, wanneer drie vrouwen uit 

de groep rond Jezus hem willen balsemen, treffen zij het 

graf leeg aan. De steen is weggerold, in het graf liggen alleen 

nog wat windsels. Jezus is niet bij de doden, wie Jezus wil 

vinden moet bij de levenden zijn. Zoals hij zelf altijd al had 

voorzegd. Sinds die dag is Jezus vele malen gezien en 

geloven mensen: Jezus is niet dood, hij leeft! 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zegen 

 
De Levende zal je zegenen en behoeden     
De Levende zal Zijn lichtend gelaat over je doen schijnen     
en je genadig zijn         Allen 
De levende zal je Zijn gelaat toewenden      Gezegende 
en je vrede geven.          Paasdagen 
Amen           toegewenst 

Pasen: Hij leeft!  

De koude van de dood 
is verdreven. 
De warmte van het leven 
komt ons tegemoet. 
De doodse stilte 
wordt doorbroken. 
De stem van de hoop 
klinkt weer door. 
 
Wees dus niet bang 
om het te zeggen: 
"Hij is verrezen, Hij leeft!" 
Laat het klinken 
overal waar je komt: 
"Hij heeft Zijn woord 
gehouden!" 
 
Zie, Hij gaat ons voor. 
Hoor, Hij spreekt ons toe. 
Voel, Hij raakt ons aan. 
Dit is geen dagdroom, 
dit is de realiteit, 
dit is wat Hij steeds 
heeft gezegd: 
"Ik zal er altijd zijn voor jou!" 
(door Antoon Vandeputte)  


