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Hoogfeest van Pasen
ET RESURREXIT TERTIA DIE
SECUNDUM SCRIPTURAS
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften

ZALIG PASEN !
ALLELUIA, ALLELUIA !
Epistel : H. Paulus aan de Korinthiërs I; 5, 7 - 8
Evangelie : H. Marcus 16, 1 – 7
“Haec dies quam fecit Dominus: exultemus et laetamur in ea!”
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt: laten wij daarop jubelen en ons
verblijden ! Vandaag is het een jubeldag ! Alleluia !
Heeft de ganse natuur op Goede Vrijdag bij het stervensuur gebeefd en
gesidderd, vandaag trilt de aarde weer …bij een graf …toen Hij, Jezus
Christus, in volle glorie opstond uit Zijn graf en zo de kroon zette op
Zijn verlossingswerk !
Vandaag een dag van blijheid zoals alleen christenen het kunnen zijn,
gedoopten die mee verrezen zijn. Vandaag ontwaken wij met het
alleluia, spoeden we ons naar een H. Mis met het alleluia en eindigen de
dag met een dankbaar alleluja! We denken alleluia’s, schrijven
alleluia’s, zingen alleluia’s en bazuinen het uit aan de ganse schepping!
De berg is bestegen, de top bereikt, de zege behaald waar we 40 dagen
naar uitgekeken hebben. Het licht heeft gezegevierd over de duisternis.
Zoals het licht met Kerstmis in de duisternis scheen, zo gaat nu na een
droeve Goede Week de verrijzeniszon zegevierend op om eeuwig te
stralen. Dat is Pasen, het feest van alle feesten !
Uitleg over de Mis
Het eerste woord van het Introïtus treft reeds : Resurrexi - Ik ben
verrezen, zegt Christus plots van zichzelf. Een uitroep van de Zoon die
zijn Vader tegemoet treedt met het zegevaandel in de hand : “Verrezen
ben Ik en nu ben Ik altijd bij U…en zes alleluia’s in dit kleine stukje
tekst.

Het Gloria is een echte Paaszang. Wij prijzen immers “ het Lam dat de
zonden van de wereld wegneemt”. Het is een gebed waarin we ons
dankbaar bewust uiten dat Christus de dood heeft overwonnen en de
deur van het paradijs heeft geopend.
In het Epistel drukt Paulus ons op het hart dat we moeten zijn als een
nieuw deeg die flink opgaat. Na het slachten van het paaslam mochten
de Joden geen gedesemd of gezuurd brood meer eten. Welnu, ook ons
Paaslam Christus , waarvan het Joodse maar een voorafbeelding was, is
geslacht. Laten we het oude, de zonde, vermijden.
In het Graduale een hele hymne “Haec dies”.
In het Evangelie laat de Kerk vandaag, zoals ook gisteren, de vrouwen
als getuigen van de Verrijzenis optreden. Het waren de vrouwen die niet
gekant waren tegen de Verlosser, zij weken niet van de zijde van Jezus
Christus : de vrouw van Pilatus.. Maria op de kruisweg, Veronica, de
wenende vrouwen. En ook Maria, Maria Magdalena en de heilige
vrouwen aan de voet van het kruis. Vrouwen waren de eersten om met
balsemkruiden naar het graf te gaan, de eerste bevoorrechten van de
verschijning van Jezus. Zij mogen als eerste getuigen optreden op deze
alles
overtreffende
triomfdag
.
Bij de Communie wordt weer de grondgedachte van het feest gegevenOns paaslam Christus is geslacht - en wordt de epistel gedachte
ontwikkeld: “…laten we dan een feestmaal houden met de ongezuurde
broden van de gerechtigheid en waarheid, alleluia, alleluia, alleluia !”.
Bij het Hoogfeest van Pasen begrijpen we eerst best wat de prijs van een
ziel is…wat onze ziel waard is…als we overwegen wat Jezus ervoor
heeft geofferd. Nu begrijpen we dat onze ziel is geschapen naar het
beeld en de gelijkenis van God…hoe onze ziel min of meer deelt in al de
volmaaktheden van God…hoe niets, noch het water noch het vuur, noch
de meest vernietigende natuurelementen in staat zijn zelfs na miljoenen
jaren… één enkele ziel te vernietigen.

De komende Paasweek
Liturgisch gaan we een boeiende en genadevolle week tegemoet.
In elke H. Mis van deze komende week horen we één van de vele
verschijningen van de Verrezen Heer.
Op Paasmaandag krijgen we het evangelie over de vrouwen die
weggaan van het graf. Zij gaan hun ontdekking van het ‘lege graf’
melden aan de bange en ontredderde apostelen. Dat lezen we bij Matteus
28,8-15.

Dinsdag in de paasweek luisteren we hoe Johannes (Joh. 20, 11-18) ons
verhaalt over de verschijning van de Verrezen Heer aan Maria
Magdalena. Zij zag Jezus en sprak met Hem. Aan haar kondigde Jezus
Zijn toekomstige Hemelvaart aan. Zij schreit. Wie eenmaal ondervonden
heeft, wie Christus is, kan zonder Hem niet meer leven.
Woensdag in de paasweek vertelt Lucas (Lc. 24, 13-35) ons het zo
adembenemend verhaal van de Emmaüs-gangers. Hij beschrijft er de
overgang van de droefheid der verlatenheid, naar de vreugde over het
bezit van de Heer. Het is een overgang die zich voltrekt bij alle gelovige
mensen!
De Eucharistie komt hier in al zijn wijding en grootheid en doet het hart
geheimzinnig branden van wie voor de genade van Gods zelfopenbaring
ontvankelijk zijn en bidden.
Donderdag in de paasweek blijven we bij Lucas (Lc. 24, 35-48). De
Verrezen Heer staat plots bij de apostelen. Hij is lichamelijk bij hen
tegenwoordig. Hij toont hen Zijn wonden. Zijn verrijzenis is niet enkel
een geestelijk, maar ook een lichamelijk voortbestaan. De apocalyps zal
de verheerlijkte Heer ‘het geslachte Lam’ noemen.
De kruisdood van Jezus is niet alleen een historische gebeurtenis, die
zich in een korte tijdspanne heeft afgespeeld. Het is een verder
doorwerkende en altijd blijvende gebeurtenis. Want de Offergave duurt
voort, onbloedig in elke H.Mis. Mochten we toch meer beseffen hoe
groot het H. Misoffer is !
Vrijdag in de paasweek zijn we weer bij de evangelist Johannes (Joh.
21, 1-14). Jezus verschijnt nogmaals aan Zijn leerlingen bij het meer van
Tiberias. Bij deze derde verschijning van Jezus aan hen geeft Hij hun het
vertrouwen in hun zending.
t Is Pasen en de zonne zendt
weer levenddoende kracht,
het nieuw geboren groen omtrent
dat in de weiden wacht.
Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die 't leven doodt.
't Is Pasen, 't is Pasen,

verrijzen wij,
met God verrijzen wij!
't Is Pasen en verrijzenis,
zingt elk vol dankbaarheid,
omdat de Heer verrezen is
die wierd in 't graf geleid.
Zaterdag ‘in albis’, van de paasweek beschrijft de evangelist Marcus
hoe Jezus aan de elf apostelen verscheen en hun een verwijt maakte voor
hun hardnekkig ongeloof. Dan sprak Hij tot hen de zendingswoorden:
“Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de
schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet
gelooft zal veroordeeld worden….”
Wie naar de dagelijkse H.Mis komen zullen dit diep beleven.
Heel deze ‘paasweek’ mondt dan uit in de zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid.
Na de instelling van het verzoeningssacrament, de Biecht, op Paaszondagavond, trekt Jezus, bijna smekend, onze aandacht op Zijn nooit
aflatende en barmhartige liefde.
Wij begonnen de noveen van voorbereiding op Goede Vrijdag.
Jezus vraagt ons te bidden voor:
1ste dag: voor de gehele mensheid
2de dag: voor de priesters en de kloosterlingen
3de dag: voor de gelovige christenen
4de dag: voor de heidenen en de ongelovigen
5de dag: voor hen die dwalen in het geloof
6de dag: voor de kinderen en de nederige zielen
7de dag: voor wie de Goddelijke barmhartigheid vereren en
verspreiden
ste
8 dag: voor de arme zielen in het vagevuur
9de dag: voor de lauwe zielen.
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