
WITTE DONDERDAG
Op Witte Donderdag begint het Paastri-
duüm met een feestelijke avond. Jezus
viert Pasen met zijn leerlingen. Hij zit met
hen aan tafel voor het joodse Pesach. Het
is meer dan alleen een feestmaaltijd. Met
(ongedesemd) brood en wijn, en andere
duidelijke tekenen, viert Hij de bevrijding
uit Egypte. Dit was een land van slavernij,
een land van de dood. Tijdens het Pesach-
feest herdenkt het joodse volk dat het uit
deze slavernij is bevrijd. 
Het feest van Pasen is dus een overgang,
een pascha, van dit oude leven (vanwege
de slavernij en het gevangen zijn) naar
een nieuw leven van vrijheid in het be-
loofde land. Het volk wordt op een wonder-
lijke manier bevrijd en verlost. 
Christus beleeft dit nog intenser door zijn

dood en verrijzenis. Het is ook voor Hem
een overgang. Christus heeft door zijn ver-
rijzenis de dood overwonnen. Hij heeft
onze zonden, die Hem gedood hebben,
vergeven. 
Op Witte Donderdag heeft Jezus het sa-
crament van de Eucharistie en het pries-
terschap ingesteld. In het vieren van de
Eucharistie wil Jezus ons een paaserva-
ring laten beleven; ons bevrijding, verlos-
sing en redding geven. Ons laten
overgaan van Egypte naar het beloofde
land, met andere woorden, van wanhoop
naar hoop, van geestelijk dood naar leven,
van verdriet naar vreugde, van duisternis
naar licht, van droefheid naar geluk.    
Wij kunnen deze overgang steeds met
Hem en door Hem beleven. We gaan over
de grens van de dood heen. Wat ons
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doodt, het kwaad en alles wat daarbij
hoort, heeft niet het laatste woord. In de
vergeving van God wordt zijn liefde tot het
uiterste toe zichtbaar. Wij kunnen weer
leven. 
Wij zijn uitgenodigd om dit te vieren ‘tot zijn
gedachtenis’. In Zijn Lichaam en Zijn Bloed
wordt voor ons werkelijkheid wat Christus
gedaan heeft. Wij kunnen dat ontvangen
voor ons leven. Het blijft het mysterie van
het geloof dat wij met eerbied vieren en
ontvangen. Zo is de Eucharistie een bron
van een onuitputtelijk geluk en vreugde dat
nergens anders te ervaren is.

VOETWASSING
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.
Wie iets van God wil begrijpen, moet veel
naar Jezus kijken. Het begint al met Kerst-
mis. God, die de hemel en de aarde ge-
maakt heeft, en dus groter en zeker ook
machtiger is dan wie of wat ook, deze God
is mens geworden. Dat is een eerste won-
der van Gods eenvoud en nederigheid. Hij
is zo gewoon, dat je Hem over het hoofd
ziet. 
Deze God wil in Jezus de minste van allen

zijn, de dienaar, die zelfs de voeten van
zijn leerlingen wast. Hij is zo tot slaaf ge-
worden.
Jezus zegt: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan
heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en
Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben
Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voe-
ten heb gewassen, dan behoort ook gij el-
kaar de voeten te wassen. Ik heb u een
voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen
zoals Ik u gedaan heb.” Jezus is gekomen
om te dienen en niet om gediend te wor-
den. Het is zeer bijzonder, God heeft ons
niet nodig, Hij is wie Hij is zonder ons, wij
maken God niet groter en niet minder. God
is liefde tot het uiterste toe, God dient ons,
God helpt ons. In Jezus laat God zien dat
Hij de mens onvoorwaardelijk bemint. 
Het wordt nog concreter op Goede Vrijdag.

GOEDE VRIJDAG
Deze donkere dag in de geschiedenis,
omdat de zon geen licht meer gaf, is door
Christus omgevormd tot een goede vrij-
dag. Hij heeft een liefde laten zien tot het
uiterste toe. Hij is van ons blijven houden
terwijl wij Hem afwijzen, belachelijk maken
en niet meer in Hem geloven. En dit heeft
Hij ons allemaal vergeven. Hier wordt in
Jezus God zelf zichtbaar. Hij is alleen
maar liefde.
Wat doet God? Hij heeft het kwaad, dat
overal en in iedere mens aanwezig is, in
zijn hart omgevormd en verzoening terug
gegeven. Dat heelt de wereld. Haat veran-
dert in liefde en vergelding in vergeving.
Jezus bestrijdt de zonde niet met wraak,
het kwade niet met geweld. Jezus gebruikt
liefde, nederigheid, overgave en vergeving
om de zonde en het kwaad te overwinnen.  
Op deze dag komen wij samen rond het lij-
densverhaal en om het kruis te vereren.
Want door dit kruis heeft Christus ons
gered. Zijn kruisdood is teken van onze



zonden die in liefde worden vergeven. 
Dit is echt een dag van vasten, onthouding
en bidden. Zo verenigen we ons met het
lijden van Jezus, zijn lijden dat vergeving
van zonden, verlossing en redding be-
werkt.  

PASEN
Pasen begint in de nacht. Het leven van de
mens eindigt in de dood. Wij kunnen ons
de duisternis voorstellen. Wat redt ons?
Deze nacht zal een bijzondere nacht blij-
ven, omdat in deze nacht Christus is op-
gestaan uit het graf. De kerk nodigt ons uit
om die nacht wakende te blijven, om ge-
tuige te kunnen zijn van zijn verrijzenis.
Het alleluja wordt gezongen.
God komt om te redden. Wij vieren dat met
de sterke tekenen van licht, water en we-
derom zijn Lichaam en Bloed.
Het licht overwint de duisternis. Het water
vernietigt de vijand, de dood en geeft
leven. Wij vieren dit Pasen van de Heer
voor ons, opdat het ook in ons leven vrucht
kan dragen. En steeds wordt de geschie-
denis verteld, die God met zijn mensen ge-

gaan is vanaf Adam en Eva, met Abraham,
met Mozes en zijn volk. God schrijft een
heilsgeschiedenis, ook met ons, tot op de
dag van vandaag. Ook in ons eigen leven
doet God wonderen. Hij grijpt in ons leven
in om ons verlossing en redding te bren-
gen. Door het vieren van Pasen wil Jezus
ons de kracht van zijn verrijzenis laten er-
varen. Hij wil ons laten overgaan van dood
naar leven, namelijk Jezus wil ons leven
vervullen met geluk, vreugde, hoop, vrede
en liefde. 

PAASTIJD
Wij blijven Pasen vieren, 50 dagen lang en
eigenlijk altijd door. De eerste week van
Pasen is als de zondag van de hele paas-
tijd. Deze tijd telt 7 weken, van Pasen tot
en met Pinksteren. Eigenlijk vieren we in
iedere eucharistie Pasen.
In deze geest wens ik alvast alle lezers
een Zalig Pasen. 

Pr. H.J. García, kapelaan parochie 
H. Franciscus van Assisi, Assen
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