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Zondag 26 maart 
 

Passiezondag 
 
Epistel : H. Paulus aan de Hebreeën  9, 11 - 15 
Evangelie : H. Johannes  8 , 46 - 59 
 
DE TIJD VAN PASSIE 
 
Vandaag als u de stem van de Heer hoort, 
Waarom een speciale tijd binnen de vastentijd? 
Tot nu toe hield de Kerk zich voornamelijk bezig met het 
onderricht van catechumenen en boetelingen. Vanaf nu is al haar 
aandacht gericht op onze Verlosser en zijn Lijden. Dit woord komt 
van het Latijnse passio, dat "lijden" betekent. 
 
Welke zijn de thema's voor deze tijd? 
Drie thema's beheersen deze tijd: 
- Christus wordt verworpen door zijn volk: in alle evangeliën zien 
we de leiders van het volk samenspannen om Jezus kwijt te raken, 
de strijd tussen licht en duisternis, de tegenstelling tussen onze 
materiële belangen en de liefde van de Verlosser. Dit is het 
mysterie van de vrijheid van de mens en van zijn afwijzing van 
God . 
- De vervolgde Christus smeekt zijn Vader Hem niet te verlaten: 
zijn klacht klinkt door in de liederen van deze veertien dagen. En 
nu wordt met Hem het gebed van de hele Kerk gehoord, die nog 
steeds vervolgd wordt voor haar trouw aan haar Meester. 
- Christus maakt deze vervolging tot het middel van onze 
verlossing: Jezus aanvaardde zijn offer, Hij zei ja tegen het kruis, 
Hij omarmde het. En, zoals de hymne van de Vespers zingt: "Dit 
mysterie van het kruis, waaraan het Leven de dood heeft geleden, 
heeft door de dood het leven voortgebracht. 



 
Waarom zijn kruisen en beelden gesluierd? 
Daar zijn twee redenen voor: 
- Aan de kant van het kruis: in de eerste eeuwen was het van 
edelmetaal en versierd met juwelen; het werd opgeheven als teken 
van overwinning. Daarom was het gepast om de schittering ervan 
te bedekken in een tijd waarin de glorie van Christus wordt 
versluierd door zijn lijden: de Kerk trekt dus haar weduwen sluier 
en haar rouwkleding aan.  Ook om deze reden wordt het Gloria 
Patri weggelaten uit het Introitus en het Lavabo, evenals uit de 
Gezamenlijke Psalm (wanneer deze wordt gezongen)  
Van onze kant: deze sluiers zijn een expressief teken van onze 
toestand als zondaars en ballingen. Wij zijn door onze fouten 
gescheiden van de hemel en van Christus die daar heerst; wij 
moeten wachten op de kruisdood van Christus. Pas dan zullen wij 
Christus weer triomfantelijk kunnen aanschouwen. Het 
voorhangsel van het heilige der heiligen zal worden weggerukt, en 
het heerlijke kruis zal voor onze ogen verschijnen. 
 
Hoe kunnen wij deze tijd beleven?                 
Laten we de tijd nemen om Christus in zijn lijden te aanschouwen 
en te mediteren over zijn lijden: bijvoorbeeld door de oefening 
van de kruisweg te doen of door de lijdensverhalen in de 
evangeliën te herlezen. 
 
Welke  genaden kunnen wij vragen? 
Jezus navolgen, zijn kruis liefhebben en het kruis dat hij ons elke 
dag aanbiedt.  Het is soms zwaar, vaak doet het pijn; maar als wij 
het aanvaarden, als wij aanvaarden dat het de schil van ons hart 
doorboort, dan kan Jezus ons zuiveren en ons vullen met zijn 
goddelijk leven. 
 
Uit : Missel quotidien complet, abbaye du Barroux 
 
GEBED 
Heer Jezus, Gij zijt de eeuwige Wijsheid, en Gij werd een dwaas 



genoemd; Gij zijt de ongeschapen Macht, en Gij werd geketend, 
geminacht, gegeseld, gekruisigd; Gij zijt de Vreugde van de Vader, 
en Gij weende voor mijn zonden met tranen van bloed; Gij zijt het 
Leven en de Bron van Leven, en Gij aanvaardde het Kruis en de 
dood. Vergeef mij, mijn Heer, en reinig mij door uw bloed. Met U 
wil ik het kruis dragen; ik bied U mijn schouders aan.  Wond mijn 
hart, o gekruisigde Jezus, en vestig u erin, geef mij uw Geest en 
uw liefde, om U altijd lief te hebben, om U te beminnen tot het 
einde. 
    Naar kardinaal de Berulle                             E.H. JP Herman 
 
 
 
 
Niets is tragischer voor een mens dan het verlies van zijn geheugen; 
niets is tragischer voor een beschaving dan het loslaten van de traditie.        
Fulton J. Sheen 
Traditie is het geheugen van een gemeenschap; zo ook voor de Kerk. 
 Wie de traditie loslaat begeeft zich op gevaarlijk terrein, wat niet van 
God komt. 
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