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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
Palmzondag

Welkom  
Deze zondag beginnen we met de Goede Week, er 
ligt een week voor ons vol dramatiek, overgave, 
bezinning, vreugde, verdriet, verwondering, angst, 
maar uiteindelijk bovenal hoop. Deze bijzondere 
week begint met Palmzondag, Jezus die Jeruzalem 
binnengaat. We zullen het zo lezen in het Evangelie, 
vervolgens zal in de vieringen van deze zondag ook 
het lijdensverhaal klinken. Een groot contrast van 
verheerlijking naar vervolging van licht naar donker 
van vreugde naar verdriet. En toch gloort in het lijden 
van onze Heer ook onze redding, onze hoop en onze 
geborgenheid bij God.  
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Lucas19, 28-40 
In die tijd trok Jezus verder en ging op naar 
Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië naderde 
zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: 
„Gaat naar het dorp daar vóór u. „Bij uw 
binnenkomst zult ge een veulen vinden dat 
vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand 
gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. 
„Mocht iemand u vragen: Waarom maakt ge het los? 
dan moet ge zeggen: De Heer heeft het nodig." De 
twee leerlingen gingen dus weg en bevonden het 
zoals Hij hun gezegd had. Toen ze het veulen 
losmaakten vroegen hun de eigenaars: „Waarom 
maakt ge het veulen los?" Zij antwoordden: „De 
Heer heeft het nodig." Ze brachten het veulen bij 
Jezus, wierpen er hun mantels over heen en hielpen 
Jezus erop. Terwijl Hij voorttrok spreidden ze hun 
mantels op de weg uit. Toen Hij de stad naderde, 
begonnen zijn talrijke volgelingen, reeds op de 
helling van de Olijfberg, opgetogen en met luide 
stem God te prijzen om alle wonderen die zij gezien 
hadden. Zij riepen: „Gezegend de Koning die komt 
in de naam van de Heer! „Vrede in de hemel en eer 
in den hoge!" Enige Farizeeën onder het volk zeiden 
tot Hem: „Meester, geef uw leerlingen een 

terechtwijzing." Hij antwoordde: „Ik zeg u: Als zij 
zwijgen zullen de stenen roepen." 

Overweging  
De koning van de vrede, een titel die mooi klinkt, 
maar in werkelijkheid iets weg heeft van een 
karikatuur, zowel wat het begrip koning betreft, als 
wel het begrip vrede. Een koning, niet hoog te paard 
zoals het koningen betaamt, maar op een ezeltje. Het 
zou een spotprent kunnen zijn. Toch was dat precies 
wat Hij bedoelde. Hij had het nog maar pas aan zijn 
leerlingen proberen uit te leggen. Die droomden van 
een koninkrijk met macht, met ereplaatsen voor 
zichzelf, ereplaatsen met macht. Het toonde wel aan 
dat zij nog niet werkelijk Zijn boodschap begrepen 
hadden. 
En Jezus probeerde het hun nog eens duidelijk te 
maken: in Mijn rijk gaat het niet om macht en 
ereplaatsen. Jezus wijst op zichzelf: Ik ben niet 
gekomen om gediend te worden, maar om zelf te 
dienen en Mijn leven te geven voor het leven van 
anderen. Maar je kunt het de leerlingen niet kwalijk 
nemen dat dit hun pet te boven ging. Na bijna 20 
eeuwen christendom begrijpen wij het soms zelf zo 
vaak ook niet. Soms lijkt het dat we maar weinig 
hebben geleerd van die koning op zijn ezeltje, die 
eerste die zichzelf tot laatste maakte, tot dienaar. 
De koning van de vrede, of beter: de dienaar van de 
vrede, ook dat heeft iets van een karikatuur. Die 
dienaar van de vrede bracht alleen maar een hoop 
onvrede, ok, hij deed veel goed, de zieken en 
gebrekkigen wisten dat, en ook de zondaars en de 
tollenaars, maar hij trapte ook op de lange tenen van 
de machtigen, de werkelijk machtigen, en dat was 
vragen om ongelukken. 
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Vrede was ver te zoeken in die laatste dagen van zijn 
leven, dagen waarin Hij het slachtoffer werd van 
machtsmisbruik, van menselijke zwakheid, van 
verraad, van geweld. Daar was niets vredigs aan. 
Cynisch zou je kunnen zeggen: het was zijn eigen 
schuld, had Hij maar weg moeten blijven uit 
Jeruzalem, in Galilea was het veel veiliger. Waarom 
moest Hij ook zo nodig naar het hol van de leeuw, 
waarom trok Hij ook zo provocerend de stad binnen, 
als koning, zij het op een ezeltje, maar als zijn eigen 
leerlingen het al niet snapten, hoe kan Hij dan 
verwachten dat de machtigen in de stad het 
begrepen? 
En toch moest Hij deze boodschap van liefde en 
dienstbaarheid uitdragen, Hij moest in woord en 
daad getuigen van Gods rijk op aarde, een rijk van 
vrede en barmhartigheid, van mildheid en vergeving. 
En zo werd Hij een teken voor alle tijden. Een teken 
van Gods zelf gevende liefde, het ultieme offer van 
verzoening tussen God en de mensen, een teken van 
hoop en liefde, een teken van zelfgave en nog zoveel 
meer. En wellicht ook een teken voor u? 
 
Gebed 
God, Vader van alle mensen, schenk ons die geest 
van saamhorigheid die Jezus bezielde, schenk ons 
zijn kracht en inzet om door te gaan, ook als we 
ontmoedigd raken. Mogen wij steeds weer de handen 
in elkaar slaan en samenbouwen aan een wereld in 
balans, in de naam en in de geest van Jezus Christus, 
uw zoon en onze Heer. Amen  
 
Paastriduüm  

De vieringen van komende week zijn etappes op de 
weg naar Pasen. Het Paastriduüm is één lange viering 
welke op Witte Donderdag begint en verder Goede 
Vrijdag en Pasen omvat. Dat het één viering is kun 
je ook zien aan de liturgie op die dagen: Witte 
Donderdag wordt afgesloten met het in stilte 
ontbloten van het altaar en niet met een wegzending 
of zegenbede. Dat laatste geldt ook voor Goede 

Vrijdag. Pas in de Paaswake is er weer een zegen aan 
het einde van de viering. De Goede Vrijdagvieringen 
en de Paaswake beginnen ook niet met het maken 
van een kruisteken, immers de viering wordt 
voortgezet. Je kunt het ook merken aan de klokken 
en de bel in de kerk. De bel luidt nog aan het begin 
van de Witte Donderdagviering en pas weer aan het 
einde van de Paaswake. De klokken luiden voor het 
laatst onder het Gloria op Witte Donderdag en luiden 
pas weer onder het Gloria in de Paaswake. Ook het 
orgel zwijgt, of begeleid alleen heel sober na het 
Gloria op Witte Donderdag. Het is dus één 
doorgaande viering met de Paaswake als hoogtepunt. 
Witte Donderdag, waarom wit? In de Middeleeuwen 
werden op deze dag de publieke zondaars na hun 
boetetijd weer in de gemeenschap opgenomen. Zo 
konden ze het paasfeest meevieren. Na het paars van 
de vasten was de liturgische kleur voor die 
gelegenheid wit. Vandaar de naam Witte Donderdag. 
Op deze dag gedenken we het laatste avondmaal, de 
instelling van de eucharistie en het gebod van de 
onderlinge liefde. Dit laatste komt naar voren in de 
lezing over de voetwassing door Jezus. Op deze dag 
ontbloten we het altaar. Goede Vrijdag, ook zo’n 
vreemde naam. We noemen de dag van de kruisdood 
‘goed’ door de ervaring achteraf: de verrijzenis van 
Jezus die liet zien dat het met de dood niet is 
afgelopen. We volgen op deze dag de weg van Jezus 
door het gaan van de Kruisweg en door het kruis 
hulde te brengen. En dan Stille Zaterdag. Stil omdat 
we stilstaan bij het graf van Jezus, het gaat om zijn 
grafrust.  
 
Mededelingen.  
 
Vieringen Goede Week. Zie parochieblad of de 
website: www.dechristoffel.nl  
 
Kevelaer pelgrimage 2022 
Op 13 mei 2022 organiseren is er een 1-daagse 
bedevaart naar Kevelaer.  Voor meer informatie en 
aanmelden zie de website van de parochie. 
www.dechristoffel.nl 
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
weekend toe.  
   
Het pastoresteam.   



Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 
	

3 
	

Voor de kinderen  
 
 

 

Doordenkertjes Veertigdagentijd t/m Paaszondag jaar C, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

Een eigenaardige 
optocht 

 
 
Palmzondag 
 
Lucas 19, 28-40 (palmliturgie) 
Lucas 23, 1-49 (korte versie passieverhaal) 
 

 
 
 
 

Wat bedoelt de tekenaar met het lam en met 
het kruis op de rug van de ezel? 
 
 
 
De mensen met de palmtakken zongen: 
“Gezegend die komt in de naam van de Heer” 
Wanneer bidden wij dat in de kerk? 

Witte Donderdag, Palmzondag, Paasfeest, Goede Vrijdag  
 

Goede week- Pasen 
Welk plaatje hoort 

bij welke dag?  


