Jezus heeft ons de opdracht gegeven om aan iedereen in de hele
wereld over Hem en Zijn Boodschap te vertellen. Zijn Boodschap
van vrede, want het zijn de mènsen, die oorlog maken. Zijn
Boodschap van geweldloosheid, want het zijn de mènsen, die
zinloos geweld gebruiken. Zijn Boodschap van zorg voor de
armen, want het zijn de mènsen, die het geld als hun afgod zien.
Zijn Boodschap van vergeving, want het zijn de mènsen, die wrok
blijven koesteren tegen elkaar. Zijn Boodschap van naastenliefde,
want het zijn de mènsen, die kwetsen, pesten en elkaar het licht in
de ogen niet gunnen. Zijn Boodschap van Gods nabijheid in ons
leven, want het zijn de mènsen, die zich met opzet voor God
afsluiten.
Die Boodschap is er niet alleen maar voor ons, grote mensen. Ook
voor jullie, kinderen, zijn alle dingen, die Jezus gezegd en gedaan
heeft van heel groot belang. Hij heeft niet voor niets gezegd: Laat
de kinderen tot Mij komen!”
GEBEDJE: Goede Jezus, omdat U uit de dood bent opgestaan, zal het
nooit helemaal donker worden in ons leven. Altijd zal er hoop zijn
voor ons, altijd blijft uw Licht. Dat wij daar steeds in mogen blijven
geloven.
= Er zijn nog heel veel mensen, die niet geloven dat Jezus uit de dood
is opgestaan. Zij zien het Licht niet dat Hij gebracht heeft. laten wij
vandaag in het bijzonder bidden voor deze mensen.

Vrede zij met U
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het lijkkleed en de zweetdoek netjes opgerold waren. Jezus was er
niet!! Ik trad binnen …en was met stomheid geslagen..
Al mijn twijfels waren opeens verdwenen. Ik wist zeker, dat Jezus
niet dood was.
Jezus wàs uit de dood opgestaan! Hij leeft! Nu begrepen wij pas
de woorden, die Hij gezegd had: Ik zal opstaan uit de dood!
Wij gingen terug naar huis om de anderen het blijde nieuws te
verkondigen.
“Ging Maria Magdalena met jullie mee?”
“Nee, Maria was bij het graf blijven staan. Ze was heel verdrietig
en huilde. Zij boog zich over het lege graf en was stomverbaasd,
toen ze opeens twee stralende engelen zag staan, die haar vroegen,
waarom zij huilde. Maria zei: Ze hebben mijn Heer weggehaald
en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd. Ze keerde zich
om en zag plotseling nóg iemand staan. Ook Hij vroeg waarom zij
huilde en naar wie zij op zoek was. Zij dacht: Dit moet de tuinman
zijn en vroeg: Waar hebt U mijn Heer neergelegd, dan zal ik Hem
terughalen? Toen sprak de man: M a r i a !
Maria zei: Rabboeni! Dat betekent: Meester. Want ze wist nu
zeker, dat het Jezus was!
Deze dingen heeft Maria Magdalena ons allemaal verteld.
Jezus is daarna nog verschillende keren aan ons verschenen.”
“Wat geweldig oom! U heeft Jezus dus nog met eigen ogen
kunnen zien, na Zijn Verrijzenis! Wat had ik dat graag zelf willen
meemaken! Kijk, ik zou het dan heel wat gemakkelijker vinden
om in Jezus te geloven.”
“Daar heeft Jezus het ook nog over gehad, jongen. Kijk, een van
ons, Thomas, kon maar niet geloven dat Jezus echt was verrezen.
Hij zei nog tegen mij: Ik geloof het pas, als ik Zijn wonden met
mijn handen kan aanraken! Nou, toen Jezus de volgende keer aan
ons verscheen, was Thomas er ook bij. Hij heeft toen ook echt zijn
hand op Jezus’ wonden moeten leggen.
Ik zie zijn gezicht nóg voor me. Hij was er erg onder de indruk
van. Hij knielde voor Jezus neer en riep toen luid: Mijn Heer en
mijn God!
Jezus zei toen: Thomas, jij gelooft omdat je Mij gezien hebt. Hoe
gelukkig zijn zij, die geloven zónder Mij te hebben gezien!”
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Pilatus verlof gekregen om het graf te verzegelen en er een wacht
bij te zetten. Ze waren namelijk bang dat wij het Lichaam van
Jezus zouden weghalen.
“Oh…, ze dachten dus dat jullie Jezus uit het graf zouden
weghalen en dàn zouden zeggen: Kijk, Jezus is uit de dood
opgestaan!”
“Zo is het, jongen… Maar wij bleven bidden en hopen op de derde
dag.
GEBEDJE: Goede Jezus, ondanks dat Uw apostelen er getuigen van
waren, dat Jezus gestorven mensen weer tot leven heeft gewekt,
bijvoorbeeld: Lazarus, de jongen uit Naïn en het dochtertje van
Jaïrus, twijfelden zij toch aan Uw opstanding.
Jezus, in onze tijd is het niet gemakkelijk om in U te geloven. Veel
mensen in deze tijd denken: Ik geloof alleen maar wat ik zelf zie!
Geld en macht zijn voor hen vaak het belangrijkste. Jezus, versterk
mijn geloof en geef een sprankje licht aan de mensen, die niet in U
geloven.
= Wat betekent het geloof in ons gezin?
- Bidden wij nog voor en na de maaltijd?
- Durven wij in een restaurant een kruisteken te maken voordat
wij gaan eten?
- Durven wij voor ons geloof in Jezus op te komen, als andere
mensen het bespottelijk maken?

8. PAASZONDAG
Eindelijk was de derde dag aangebroken.
Het was Zondagmorgen. Wat waren wij
verbaasd toen wij Maria Magdalena zagen,
die ons kwam vertellen, dat het graf leeg
was! De grote steen was weggerold. We
schrokken van dat verhaal. Onmiddellijk
holden we naar het graf. Ik was er het eerste,
maar ik ging niet naar binnen, ik durfde
niet! Petrus ging wel het graf in en zag, dat
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INLEIDING
In de laatste week voor Pasen, gedenken wij dat Jezus voor ons
geleden heeft en dat Hij ons, mensen, heeft gered door een
vreselijke dood te sterven aan het kruis.
Daarom wordt deze week ook wel de Goede Week genoemd.
De apostel Johannes, de jongste van de twaalf, heeft alles van heel
dichtbij meegemaakt. Hij heeft zelfs, samen met Jezus’ moeder
Maria, aan de voet van het kruis gestaan. Het moet een grote
indruk op hem hebben gemaakt en hij zal er zeker over gesproken
hebben met familie en vrienden.
In dit boekje is uitgegaan van fantasiegesprekken tussen de apostel
Johannes en een kind, een neefje van hem, maar de onderwerpen
waarover gesproken wordt zijn goed terug te vinden in de Bijbel.
(In het verhaal van Palmzondag komen we het neefje van
Johannes ook tegen, maar daar staat hij, samen met een vriendje,
langs de kant van de weg toe te kijken).
Voor elke dag is er een gebedje en wordt er een vraag aangereikt,
die het uitgangspunt kan vormen voor een goed gesprek in
bijvoorbeeld het gezin of de familiekring.

1. PALMZONDAG
Op Palmzondag, de laatste zondag vóór het
Paasfeest, herdenken wij de feestelijke intocht
van Jezus in Jeruzalem. Toen zwaaiden de
mensen uitgelaten met palmtakken, die ze van
de bomen hadden gesneden. Omdat in
Nederland geen palmbomen langs de weg
staan, krijgen wij als herinnering aan de
intocht van Jezus een takje van de buxusstruik
mee naar huis. Kinderen maken een Palmpaaskruis en de
versieringen vertellen allemaal iets over de gebeurtenissen in de
Goede Week (kijk voor het maken van een Palmpaaskruis en de
betekenis van de versieringen eens op de website van Stichting
Samuel (www.stichtingsamuel.nl). Na de viering in de kerk brengen
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de kinderen het Palmpaaskruis vaak naar zieke en/of eenzame
mensen, om hen daarmee te verrassen.
Wij vieren dat Jezus door de mensen werd toegejuicht als een koning.
Een koning? Ja zeker, maar wel een heel bijzondere koning….

“Kijk eens wat een mensen! Er is vast een koning in aantocht!”
“Denk je? Wat spannend! Ik heb altijd graag een koning willen
zien! Hij zal natuurlijk hele mooie en dure kleren aanhebben, een
mantel van zijde met goudbrokaat. Hij draagt ook een kroon met
schitterende edelstenen!”
In zijn gevolg vind je natuurlijk hele hoge pieten, zoals ministers
en generaals.”
Misschien zit de koning wel onder een baldakijn, zo’n soort
draagbare troon en wordt hij door mensen in processie
meegevoerd!”
“Nou, ik ben wel benieuwd! Kijk, daar is Hij! Maar…, Hij rijdt op
een ezeltje, Hij draagt helemaal geen kroon en Hij heeft
doodgewone kleren aan, net zoals wij. De mensen, die Hem
volgen, zijn zo te zien ook niet rijk of voornaam, ze zijn net zo als
jij en ik.”
“Zeg, ik ken die Man. Het is rabbi Jezus van Nazareth. Mijn oom
Johannes is een van zijn leerlingen. Hij heeft veel goede dingen
gedaan. Zieken heeft Hij genezen en zelfs mensen die dood waren,
heeft Hij opnieuw laten leven!”
“Dat is toch te mooi om waar te zijn!”
“Toch zijn er heel veel mensen die in Hem geloven. Zij geloven
zelfs dat Hij God is, die Mens is geworden!”
“Wat fijn als je dat kunt geloven! Nou, dan is die Jezus toch wel
heel erg belangrijk. Snap je nou dat zo iemand op een ezeltje rijdt
en er net zo uitziet als wij?”
Nou, Jezus heeft altijd meer opgehad met arme en eenvoudige
mensen dan met rijke en voorname. Hij wil gewoon een van ons
zijn en echt helemaal bij ons horen. Daar heeft mijn oom Johannes
het vaak over. Hij is blij, net als wij en heeft ook verdriet, net als
wij. Soms is Hij zelfs een beetje kwaad, maar daar heeft Hij dan
ook een goede reden voor.
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= Waarom wordt deze toch trieste dag eigenlijk Goede Vrijdag
genoemd?
- Omdat op die dag de taak van Jezus, waarom Hij op de aarde is
gekomen, tot een einde is gebracht. In Zijn liefde voor ons, is Hij
tot het uiterste gegaan.

7. PAASZATERDAG
Een dag van stilte, van wachten bij het graf van Jezus, wachten op
het wonder van Pasen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de
Paaswake gevierd. Eerst is het helemaal donker in de kerk, maar dan
wordt de Paaskaars (een grote kaars versierd met een kruis)
ontstoken aan het Paasvuur… en er is licht in de duisternis.

“Hoe voelde U zich, oom, toen Jezus gestorven was?”
“Het was voor ons, vrienden van Jezus, alsof onze hele wereld was
ingestort! Wij dachten: Is dit nu het einde? Is met de dood van
onze Jezus nu alles afgelopen?! Wij voelden ons als verdoofd.
Jezus werd in een graf gelegd, dat niet ver van de plaats lag, waar
Jezus gekruisigd was.
Het graf, uitgehouwen uit de rots, was eigendom van Josef van
Arimatea. Hij was lid van de Hoge Raad, maar was tegen het
besluit om Jezus gevangen te nemen. Toch herinnerde ik mij de
woorden van Jezus: ‘Ik zal na drie dagen uit de dood verrijzen.’
Die woorden gaven mij, ondanks alles, veel hoop. Toch waren die
dagen na de dood van Jezus de moeilijkste
van mijn hele leven. Je ziet zo’n graf, de
steen is er voor de ingang gerold. Het is er
doodstil… Tranen lopen er over je wangen.
Is al het goede nu voorbij? Je begint dan
toch weer te twijfelen…
Soldaten kwamen om het graf te bewaken.”
“Waarom moesten soldaten het graf van
Jezus bewaken, oom? Hij was toch dood!”
“Ja…, maar de vijanden van Jezus hadden Hem horen zeggen, dat
Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Ze hadden van
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Jezus’ weg naar Golgotha, de plaats van de kruising, was een
echte martelgang. Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt,
jongen. Ook de kruisiging. Ik stond samen met Maria, Zijn
Moeder, die in gezelschap was van een paar andere vrouwen, dicht
in de buurt van het kruis. Ik zag ook het bord aan het kruis, waarop
geschreven stond: Jezus van Nazareth, Koning van de Joden. De
laatste woorden, die Jezus tot mij sprak, waren: Zoon, dit is je
moeder. Daarmee bedoelde Hij, dat ik goed voor Maria moest
zorgen, als was zij mijn eigen moeder. Want zij was nu helemaal
alleen.”
“Oom wat moet dat toch erg geweest zijn voor Zijn Moeder! Je
kind zó te zien doodgaan! Stel je voor, dat mijn eigen moeder mij
op zo’n vreselijke manier zou zien sterven! Wat zou ze een
verdriet hebben!”
“Geloof dat maar, en dan te bedenken dat Jezus alleen maar goed
heeft gedaan!”
“Wat kunnen mensen toch wreed zijn, oom! Kan men dan nooit in
vrede met elkaar leven?”
“Ik herinner mij nog goed dat Jezus een keer over vrede gesproken
heeft. Hij zei toen: ‘Vrede laat Ik bij jullie achter; Mijn eigen
vrede geef ik jullie en dat is niét de vrede van de wereld.’ Dat
betekent dat je op de vrede van Jezus kunt vertrouwen, met die
vrede kun je heel veel dingen aan. Zelfs pijn en verdriet. De vrede
van de wereld, de vrede van de mensen, is daar veel te broos voor.
In die sfeer van vrede kon Jezus Zijn werk in de wereld tot het
einde volhouden. In die vrede vergaf Hij zelfs de mensen, die Hem
zoveel pijn en verdriet hadden aangedaan. Met Zijn dood aan het
kruis was Jezus taak op aarde ten einde gekomen. Ik hoor nóg hoe
Hij met luide stem zei: ‘Het is volbracht!’
GEBEDJE: De dag van Uw sterven is voor ons zeker de dag van de
allergrootste liefde, Goede Jezus. Nu weten we zeker, dat U ons nooit
in de steek zal laten. Onze namen zijn eigenlijk in Uw handen
gespijkerd. Bidden wij, dat we bij elke hulp die wij nog zullen vragen,
deze goede vrijdag altijd zullen onthouden.
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Dat is toch eigenlijk heel mooi: Jezus, de Zoon van God wil zó
dicht bij ons zijn!”
“Kijk eens, de mensen hebben allemaal mantels uitgespreid over
de weg en ze zwaaien met palmtakken! Hoor ze eens juichen! Dan
doen wij toch ook mee?!”
“Natuurlijk doen wij mee! Hosanna! Lang leve Jezus!”
GEBEDJE: Heer Jezus, wij willen graag indruk maken op anderen
met mooie kleren, veel zakgeld en dure spulletjes. Wij willen graag in
het middelpunt staan. Jezus, U was groot in Uw eenvoud. U reed op
een ezeltje Jeruzalem binnen, zonder dure koningskleding. Laten wij
een voorbeeld aan U nemen.
= Wat doen wij met het palmtakje, dat wij op Palmzondag in de
kerk krijgen?
Je kunt het, bij een kruisbeeld steken, of in een vaasje zetten, in de
buurt van het kruis. De meeste mensen bewaren dat takje een jaar
lang.

2. MAANDAG IN DE GOEDE WEEK
“Oom Johannes, heeft Jezus U en de andere apostelen echt de
voeten gewassen?”
“Ja, dat heeft Hij gedaan.”
“Maar oom, was Hij daar dan niet véél te belangrijk voor? Dat is
toch meestal iets voor een knecht, een bediende? Ik zie het koning
Herodes al doen!”
“Nee, dat is zo, wij vonden het ook vreemd.
Petrus was het er zelfs helemaal niet mee
eens. Jezus zei toen ongeveer het volgende:
“Als jij jouw voeten niet door Mij wilt laten
wassen, dan heb jij Mij niet goed begrepen.”
“Wat had hij dan niet goed begrepen?”
“Nou, dat Jezus op aarde is gekomen om te
dienen en niet om gediend te worden. Jezus wilde niet leven als
een machtige koning, die door iedereen op zijn wenken bediend
5

wil worden en die vol minachting op zijn onderdanen neerkijkt.
Jezus wil juist de mensen van dienst zijn. Hij is daar héél ver in
gegaan, Hij heeft zelfs Zijn Leven voor ons gegeven! Met het
wassen van de voeten heeft Jezus ons een
voorbeeld willen geven. Ook wij moeten
elkaar altijd een dienst willen bewijzen en
bereid zijn om elkaar te helpen en niet steeds
haantje de voorste willen zijn. Niemand mag
zich te groot of te belangrijk voelen voor een
ander!
Jezus is voor ons aan het kruis gestorven.
Dat was een dood voor een slaaf!
Als je daar goed over nadenkt, begrijp je precies wat Jezus
bedoeld heeft met Zijn Leven.”
GEBEDJE: Jezus, tik mij op de schouder als ik mij te goed of te
belangrijk vind om iets voor anderen te doen.
= Wat kunnen wij thuis met het voorbeeld van Jezus doen?
- Vervelende klusjes in en om het huis opknappen.
(kamer opruimen, minder rommel maken, afwassen)
- Doe eens iets voor een ander, zonder dat het je gevraagd wordt.

3. DINSDAG IN DE GOEDE WEEK
“Weet jij wat het belangrijkste is dat Jezus ons geleerd heeft?”
“Misschien dat wij ons heel goed moeten houden aan de geboden
van God?”
“Natuurlijk is dat heel belangrijk, maar Jezus vatte al die geboden
samen in één zinnetje: Houdt van elkaar zoals Ik van jullie
gehouden heb! Hij zei ook: “Niemand heeft grotere liefde dan hij,
die zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
“Maar oom Johannes, Jezus is toch aan het kruis doodgegaan. Wil
dat zeggen, dat Hij dat allemaal voor ons heeft gedaan?”
“Dat zeker, blijf daar altijd maar aan denken.”
“Zou U dat ook kunnen, oom?”
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6. GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag gedenken wij dat Jezus voor ons geleden heeft,aan
het kruis werd gespijkerd en zijn Leven voor ons heeft gegeven. In de
kerk is alles sober en kaal, geen versieringen, geen bloemen. Er is op
deze dag ook geen eucharistieviering. Wel wordt er ’s middags om
drie uur (de tijd dat Jezus zou zijn gestorven) in de kerk een meditatie
(overdenking) gehouden bij de kruisweg (de weg die Jezus heeft
afgelegd van het rechthuis van Pilatus naar de berg van de
kruisiging, de Golgotha). Afbeeldingen van belangrijke momenten uit
deze kruisweg kun je in elke kerk vinden. Ook ’s avonds zijn er
bepaalde plechtigheden rond het lijden en sterven van Christus.

“Jezus werd voor de Romeinse landvoogd
Pilatus gebracht. Hij wilde weten of Jezus
schuldig was aan moord, of dat Hij behoorde tot
een groep, die zich verzette tegen het Romeinse
gezag. Pilatus kwam tot de ontdekking dat alle
beschuldigingen tegen Jezus leugenachtig en
vals waren. Hij zei tegen het samengestroomde
volk, dat Hij geen schuld in Jezus kon vinden.”
“Hoe komt het dan, dat Jezus tóch veroordeeld is, oom?”
“Nou, de godsdienstige leiders van het volk waren altijd al van
plan geweest om Jezus voorgoed de mond te snoeren! Pilatus, die
de rust in Jeruzalem wilde bewaren, deed het slimme voorstel om
het volk te laten kiezen. Hij wilde ter gelegenheid van het joodse
Paasfeest iemand vrij laten. Men had de keus tussen een
misdadiger Barabbas en Jezus.
Opgehitst door de godsdienstige leiders schreeuwde de
mensenmassa toen: Laat Barabbas vrij! Barabbas! Barabbas!
Pilatus liet toen Barabbas vrij en liet Jezus geselen.”
“Dat is toch niet eerlijk, oom!”
“Zeker niet, jongen, maar het werd allemaal nog veel erger. Na de
geseling liet Pilatus Jezus weer voor het volk brengen. De mensen
schreeuwden toen: Aan het kruis met Hem! Aan het kruis met
Hem! Toen droeg Pilatus Jezus over aan de opperpriesters (de
godsdienstige leiders van het volk) om Hem te laten kruisigen.
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vrienden achter en nam Petrus, Jacobus en mijzelf verder mee. Hij
zei, dat Hij heel bang was en dat Hij tot God de Vader wilde
bidden. Hij was doodsbang. Dat hadden wij nog nooit gezien. We
schrokken er gewoon van! Hij vroeg ons om met Hem te waken en
Hij smeekte Zijn Vader of het niet mogelijk zou zijn, om Hem die
vreselijke dood te besparen, die Hij als méns zou moeten
ondergaan. Maar Jezus bad ook: Niet Mijn wil, maar Uw wil zal Ik
doen, Vader!
Wij dachten over deze woorden na en probeerden om samen met
Jezus wakker te blijven en te bidden, maar wij waren zó moe, dat
wij toch in slaap zijn gevallen. Maar opeens stond Jezus vóór ons.
Hij zag er vreselijk vermoeid uit en Hij zei: ‘Kunnen jullie nog
geen uurtje met Mij waken? Waakt en bidt om op de goede weg te
blijven.’ Toch vielen wij nog in slaap en toen gebeurde het dat
Jezus vóór ons stond en zei: ‘Sta nu maar op, laten we gaan, want
dáár komt de verrader al.’ Wij zagen toen Judas naderbij komen,
gevolgd door een aantal soldaten en mensen van de tempelwacht.
Toen namen zij Hem gevangen en voerden Hem weg.
“Wat moeten jullie geschrokken zijn, oom!”
“Wij waren zéker geschrokken… Het ergste was, dat wij ons zo
machteloos voelden, wij konden alleen maar vol verdriet toekijken
hoe Jezus als een misdadiger werd weggevoerd.”
GEBEDJE: De maaltijd was voor U een gelegenheid om Uw liefde en
Uw eenheid met ons duidelijk te maken. In het gezin is het samen met
elkaar verbonden zijn heel erg belangrijk. Maar even belangrijk is
het samenkomen van de mensen in de kerk. Jezus, versterk het geloof
bij de mensen.
= Bij een maaltijd hoor je eigenlijk samen te zijn. Dat is
tegenwoordig, door allerlei omstandigheden, vaak niet het geval.
Kun je in het gezin samen niet eens bekijken of er toch niet vaker
gezamenlijk gegeten kan worden? (in het weekend, op vakantie etc.)
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“Ik weet het niet. Ik weet het écht niet! Daar zou ik de kracht en de
moed van Jezus voor moeten hebben. In ieder geval zouden wij,
als de vrienden van Jezus, eigenlijk zó moeten leven dat de
mensen zeggen: Kijk, dat zijn nou de volgelingen van Jezus, dié
zorgen goed voor elkaar, dié hebben wat voor elkaar en voor
anderen over!”
“Dat lijkt mij niet altijd gemakkelijk, oom!”
“Zeker niet! Maar kijk eens naar die heuvel daar, vol met
wijnstokken met prachtige ranken, waaraan zware druiventrossen
hangen. Het doet mij denken over wat Jezus zei over de wijngaard.
“Een rank kan alleen maar druiven voortbrengen als hij met de
wijnstok (de stam) verbonden is. Jezus zei: “Ik ben de wijnstok,
jullie zijn de ranken.”
Zo zijn ook wij met Jezus verbonden. Dàn pas kunnen wij
vruchten dragen, dat wil zeggen: die dingen doen, die Jezus van
ons vraagt. Hij zal ons daarvoor kracht geven.”
GEBEDJE: Goede Jezus, vandaag probeer ik om thuis en op school
niet zo vlug op mijn teentjes getrapt te zijn en niet om kleinigheidjes
kwaad te worden.
= Jezus heeft ons laten zien hoe belangrijk liefde en eenheid onder
elkaar zijn. Vooral in het gezin waarin je leeft, maken de kinderen
onder elkaar wel eens om het minste of geringste ruzie. Hoe kunnen
wij dat het beste voorkomen? Als wij daaraan werken, zul je merken,
dat het veel leuker thuis wordt, ook voor de ouders!

4. WOENSDAG IN DE GOEDE WEEK
“Oom, Jezus is verraden door één van Zijn vrienden, niet?”
“Jammer genoeg wel, jongen. Hij was de man die over het geld
ging.”
“Wat erg moet dat toch zijn, als je vriend je zó slecht behandelt.
Iemand met wie je altijd hebt opgetrokken en met wie je toch een
hele sterke band hebt!”
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“Dat is ook erg, jongen. Zo zie je maar weer dat geld of rijkdom
mensen kan verblinden. Voor dertig zilverlingen heeft Judas Jezus
verraden aan de opperpriesters.”
“Hij was toch ook bij die bijzondere maaltijd,
die jullie samen met Jezus hebben gehouden?
Hij moet zich toen toch niet gelukkig gevoeld
hebben.”
“Ik weet wel zeker van niet, jongen. Jezus wist
toen trouwens al dat Judas Hem zou verraden.
Veel mensen hebben zich later afgevraagd hoe
Judas dit heeft kunnen doen.
Hoe kon hij iemand, die zo goed was als Jezus
nou in de steek laten en verraden? Had hij zijn geloof in Jezus
soms verloren? Was hij teleurgesteld dat het Rijk van Christus niet
het rijk was waarvan hij gedroomd had? Een rijk van wereldse
macht, vrij van onze bezetters, de Romeinen? We zullen het nooit
weten. Wel is lang geleden al voorspeld dat dit verraad zou
plaatsvinden, maar dit wil niet zeggen dat Judas er niet vrijwillig
voor gekozen heeft.”
“Jezus moet daar toch heel verdrietig om zijn geweest…”
GEBEDJE: Jezus, laat voor mij geld toch nooit belangrijker dan
vriendschap worden.
= Je hebt vast wel iemand, op school of in de buurt, met wie je goed
bevriend bent. Hoe zou je het vinden als diegene jou bij anderen in
een verkeerd daglicht zou zetten of jou helemaal links zou laten
liggen?

5. WITTE DONDERDAG
Een blijde dag in een droevige week.
Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus zich aan ons heeft gegeven,
dat hij voor altijd bij ons wil zijn, onder de tekenen van Brood en
Wijn. De viering van dit grote geheim wordt in de rooms-katholieke
Kerk de Eucharistie genoemd.
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Jezus wil ons voedsel zijn. Het Brood voor onze levensweg. Zo
nederig was Hij. Die nederigheid van Jezus zie je telkens weer
opnieuw. We zagen het al bij de intocht in Jeruzalem en de
voetwassing (zie maandag). In navolging van Christus wast ook de
priester in de kerk op deze bijzondere dag de voeten van een aantal
mensen.

“Oom, die maaltijd, die jullie toen met
Jezus gehouden hebben, dat was toch iets
heel bijzonders, niet waar? Ik bedoel, het
was toch niet gewoon zoals wij elke dag
brood met elkaar eten?”
“Nee, jongen. Die laatste maaltijd met Jezus
zal ik nooit vergeten. Ik zie nog heel goed
voor me hoe Hij het Brood brak en aan ons
gaf, terwijl Hij zei: “Dit is mijn Lichaam, dat voor U gegeven
wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.” Daarmee wilde Hij
zeggen: Dit Brood, dat ben Ik zelf. Ik ga mijn Leven voor jullie
geven, maar Ik zal opstaan uit de dood. Iedere keer als jullie dit
Brood met elkaar delen, ben Ik heel dicht bij jullie. Daarna nam
Hij de kelk met wijn, Hij liet ons er allemaal uit drinken. Toen
sprak Hij: “ Dit is Mijn Bloed, het zal voor jullie vergoten worden
door mijn dood aan het kruis. Ik sluit een nieuw Verbond met
jullie. Door dit Verbond zal al het kwaad, dat de mensen hebben
gedaan, vergeven worden.”
Nu zijn er mensen, die zeggen: leef er maar op los, alles wordt
toch vergeven. Maar zo heeft Jezus het niet bedoeld. Je moet toch
altijd je best doen om goed te leven. Dus volgens de geboden van
God. Doe je verkeerde dingen, dan is vergeving altijd mogelijk,
maar dan moet je wel proberen om de fouten die je maakte niet
meer te doen.
“Dus het Brood en ook de Wijn, dat was eigenlijk Jezus zelf! Wat
geweldig, oom, dat jullie zóiets fantastisch hebben meegemaakt.
Haast te mooi om waar te zijn!”
“Toch is het waar, jongen. Ik ben er zelf bij geweest!”
“Maar kort daarna ging Jezus met ons naar de Olijvenhof. Hier
ging Hij vaker naar toe om te bidden. Hij liet een aantal van onze
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