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Goede Vrijdag
Jezus werd naar Pilatus gebracht. Hij moest zeggen 
welke straf Jezus moest krijgen. Pilatus zei dat Jezus 
onschuldig was, maar de hogepriesters hitsten het 
volk op en riepen: “Kruisig Hem!” Jezus werd veroor-
deeld. Hij werd door de soldaten bespot en mishandeld 
en moest zelf zijn kruis dragen naar de berg Golgotha. 
Daar spijkerden ze Hem vast aan het kruis. Jezus 
stierf op het kruis rond een uur of drie in de middag.
Zijn leerlingen haalden Hem ’s avonds van het kruis, 
omdat het joodse paasfeest zou beginnen, en legden 
Hem in een nieuw graf, dat in de rotsen was uitgehakt. 
Er werd een grote steen voor de ingang van het graf 
gerold. 
Gebed
Heer Jezus, vandaag is het een droevige dag. U bent 
in de steek gelaten en overgeleverd aan de beulen die 
U vastspijkerden aan het kruis. Zo bent U gestorven. 
Vergeef alle mensen die U pijn doen, wanneer ze liefde-
loos omgaan met anderen, en help alle mensen die ook 
te lijden hebben, die pijn hebben, verdrietig of eenzaam 
zijn. Geef troost aan de mensen die gaan sterven, en 
geef iedereen kracht om het kruis te dragen. Breng alle 
mensen eens thuis bij U in de hemel. Amen.

Stille Zaterdag
Gebed
Heer Jezus, vandaag is het heel stil. We horen geen 
klokken meer, de kerk is kaal en leeg. Men heeft Uw dode 
lichaam neergelegd in een graf en soldaten houden daar 
de wacht… Ook wij wachten…
Laat ons niet alleen, Jezus, want wij geloven dat U 
sterker bent dan de dood, dat dit het einde niet is…
Wij wachten op U. Kom, heer Jezus, kom! Amen.

Pasen
Na het joodse feest van Pasen, op zondag, kwamen drie 
vrouwen heel vroeg in de morgen bij het graf. Ze wilden 
er geurende kruiden neerleggen. Plotseling bleven ze 
geschrokken staan. De steen was weg en het graf was 
leeg. Naast hen verscheen een engel. Hij zei: “Hij is hier 
niet meer. Hij is verrezen!” Deze vrouwen gingen aan 
de leerlingen van Jezus vertellen dat Hij verrezen was. 
Petrus en Johannes liepen er vlug naar toe en zagen 
inderdaad dat het graf leeg was en ze geloofden.
Gebed
Heer Jezus, eindelijk is het Pasen. Het graf is leeg. 
U bent verrezen, opgestaan uit het graf! Overal ter 
wereld klinken paasgezangen en zingt men Alleluia, 
Jezus leeft! Ook wij zijn blij en vieren feest. Wij danken 
U voor alles wat U voor ons heeft gedaan en voor het 
nieuwe leven. Dank U, Jezus, dat U bij ons blijft, nu en 
altijd. Amen. Alleluia.

De Goede Week: van Palmpasen tot Pasen

Palmpasen
Net als heel veel andere mensen gingen Jezus en zijn 
leerlingen naar Jeruzalem om het joodse paasfeest te 
vieren. Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen.  
De mensen hadden al veel verhalen over deze bijzondere 
man gehoord en onthaalden Hem als een koning.  
Ze zwaaiden met groene takken van de bomen en 
legden hun jassen op de weg. Ze riepen: “Hoera voor 
Jezus! Hosanna!”
Maar, niet iedereen was blij dat Jezus in Jeruzalem 
was. De priesters van de tempel waren boos op Hem.  
Zij wilden Jezus uitleveren aan Pilatus, de hoogste 
baas van de Romeinen.
Gebed
Heer Jezus, vandaag vieren wij dat U op een ezeltje de 
stad Jeruzalem binnen komt gereden. Ook wij zijn blij 
dat U naar ons toekomt. Met onze palmpasenstok 
en onze groene takjes laten we zien hoe veel wij van U 
houden. Samen met U willen we deze Goede Week gaan 
vieren. Amen.

Witte Donderdag
Jezus en zijn leerlingen kwamen bij elkaar voor een 
speciale maaltijd. Daarbij dachten ze terug aan lang 
geleden, aan hoe het joodse volk uit Egypte was bevrijd. 
Jezus waste de voeten van zijn vrienden en leerde hun 
zo zorg te hebben voor elkaar. Vrienden van Jezus zijn 
mensen die elkaar willen dienen.
Tijdens de maaltijd zei Jezus plotseling: “Eén van jullie 
zal mij straks verraden”. Toen brak Hij het brood en 
deelde het uit aan Zijn leerlingen. “Denk nog maar eens 
aan mij, als jullie samen het brood eten”, zei Hij toen.  
De andere leerlingen merkten niet dat Judas stiekem 
naar buiten sloop.
Na de maaltijd ging Jezus met enkele leerlingen naar de 
Olijfberg om te bidden. “Wachten jullie hier”, zei Jezus 
en zelf ging Hij een stukje verderop zitten. Plotseling 
kwam er een groep gewapende mannen aan. Judas, de 
leerling van Jezus, liep voorop en gaf Jezus een kus.  
Dit was voor de mannen het teken dat ze Jezus 
gevangen moesten nemen. Omdat Judas Jezus had 
verraden, kreeg hij van de hogepriesters dertig zilveren 
munten als beloning.
Gebed
Heer Jezus, op deze dag, bij het Laatste Avondmaal 
met uw vrienden, geeft U ons kracht en sterkte door 
de H. Communie. Zo blijft U in het H. Brood dicht bij 
ons. U hebt ons geleerd dat wij elkaar moeten helpen 
en dienen. Wij vragen U, help ons meer te geloven in U en 
elkaar van harte te dienen. Amen.


