Is Pasen vieren ‘een eitje’?
Wat betekent het voor mij?
Stapje voor stapje
Deze belangrijke dagen van de Goede Week en
de Paastijd kunnen we meevieren in de kerk.
Elke zondag kunnen we naar de kerk gaan om
God te ontmoeten en Jezus te ontvangen in de
heilige Communie. Geloven vraagt om stapjes
en keuzen. Meer over Jezus horen en lezen.
Oog hebben voor wat Hij voor ons, voor mij
betekent. Hem zelf om licht vragen door te
bidden. Heel eenvoudig.
Jezus zegt: “Vraagt en u zal gegeven worden;
zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden
opengedaan.” (Matteüs 7,7)

Gebed
Heer Jezus Christus, help mij stapje voor stapje
verder te gaan in het geloof. Dank U voor uw liefde,
die zichtbaar is geworden in de Goede Week.
Laat uw heilige Geest in mijn leven en hart werken.
We kunnen bidden met de woorden die Jezus
ons geleerd heeft:
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw Wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
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“Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”
(Johannes 14,6)

Pasen....??

Deze paasfolder is een samenwerking tussen onderstaande organisaties.
U kunt daar extra exemplaren bestellen.
Deze zijn gratis maar een gift is natuurlijk heel welkom!

Kerk in Nood
ondersteunt over de hele wereld Christenen die worden
vervolgd of onderdrukt of in pastorale nood zijn. Dit doet
Kerk in Nood door informatie te verschaffen, door op te roepen tot gebed en door
ondersteuning van pastorale projecten.
Voor meer informatie:
www.kerkinnood.nl • info@kerkinnood.nl • tel.: 073 6130820

Stichting Katholiek Alpha Centrum
Met een paar muisklikken God beter leren kennen.
Internetcursus van 4 weken met een eigen e-coach.
Eerste kennismaking met het christelijk geloof.
www.waaromJezus-rk.nl
Al meer dan 1.000 mensen deden mee.
“De thema’s zijn relevant en actueel. Ik heb veel aan de cursus gehad.”
Misschien kunt u ook anderen hierop attent maken?
Ook voor de Alpha-cursus, CaFE en Youth CaFE, Marriage Course en
PreMarriage Course en promotiekaartjes van de internetcursus:
www.rk-alphacentrum.nl • info@rk-alphacentrum.nl • tel.: 070 3563373

Eitje,
joh!

Kinder- & Jeugdwerk SAMUEL
is een katholieke organisatie die volwassenen wil toerusten
om kinderen en tieners met Jezus in contact te brengen.
Zie www.stichtingsamuel.nl voor knutselwerkjes, boeken,
films en cd’s over Pasen en het verdere leven van Jezus.
Telefonisch bereikbaar: ma/di/do 013 5285981 (van 10-17 uur)
en wo/vrij 073 6576535 (van 10-13 uur) Adres: Spoorlaan 126,
5062 HD Oisterwijk / info@stichtingsamuel.nl
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Het begon zo goed...

Een Goede week?

En daarna?

de laatste dagen van Jezus’ leven
Vrijheid blijheid
God heeft de wereld geschapen. Hij staat aan
het begin ervan. Het eerste boek in de Bijbel,
Genesis, vertelt daarover. Niet hóe dat precies
gegaan is, maar wel waarom. God wilde een
goede wereld voor de mensen, om met Hem
en elkaar gelukkig te zijn. Daarom schiep God
de mens om ja te zeggen op zijn liefde, helemaal uit vrije wil. Liefde en ook geloven kunnen
immers niet afgedwongen worden.

Wat een oerknal!
Een tijdje is dat goed gegaan, het was een paradijs.
Maar toen heeft de mens, beïnvloed door de tegenstander
van God, nee gezegd. We noemen dat de zondeval.
Dat was eigenlijk de echte ‘oerknal’! De relatie met God
werd verstoord, ook die tussen de mensen. In de mens zelf,
maar ook in de schepping, drong een gebrokenheid door.
We leven niet meer in een paradijs! En zelf een ‘paradijs op
aarde’ bouwen lukt ons niet. Een ‘reset’ is niet mogelijk.

God stapt erin
Maar God liet de mens niet in de steek. Jezus Christus kwam ons te
hulp. Hij is God de Zoon, die mens werd. God die één van ons
is geworden! Geboren in Bethlehem, Maria is zijn Moeder.
Hij kwam om te laten zien hoeveel God van de mens
houdt. Jezus vertelde over zijn Vader in de Hemel
en over de heilige Geest. God is één liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
We spreken van de Drie-eenheid. Wanneer
Christenen dopen of het kruisteken maken,
doen ze dat in de Naam van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest.
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Palmpasen
Drie jaar trekt Jezus rond, preekt, geneest, drijft duivels uit en
laat de liefde van zijn Vader zien. Hij doet alleen maar goed.
Dan trekt Jezus Jeruzalem binnen. De mensen zwaaien met
palmtakken en roepen Hosanna. Ze begroeten Hem als hun
koning en bevrijder. Ook in de kerk houden we een kleine processie met de palmzondagviering. Daarna lezen we een stuk uit de
Bijbel over Jezus’ lijden en sterven. De Goede Week is begonnen. Zie
ik in Jezus de koning en verlosser? Mag Hij mijn leven binnenkomen?

Witte Donderdag
Jezus viert het Laatste Avondmaal. Hij omgordt zich met een
witte doek en wast de voeten van de leerlingen. Daarna neemt
Jezus brood en wijn en zegt: Dit is mijn Lichaam, dit is
mijn Bloed. Hij maakt zich klein en geeft zichzelf in
de heilige Eucharistie, want zó groot is zijn liefde
voor ieder van ons. Hij wijdt zijn apostelen tot
priesters, zodat zij in dienstbaarheid sacramenten
kunnen bedienen. In de kerk kunnen bij de Witte
Donderdagviering voeten gewassen worden en
vieren we de heilige Eucharistie, zoals dat dagelijks
in de katholieke Kerk wordt gedaan. Wat zou ik Jezus
willen vragen? Hij is bereid te helpen. Kan ik Jezus juist in
het kleine herkennen, zoals in de kleine witte Hostie die we bij
de heilige Communie ontvangen?

Goede Vrijdag
Jezus wordt mishandeld, draagt het kruis en sterft na de woorden:
Het is volbracht. De goede Herder die uit liefde zijn leven geeft
voor de schapen. Hij neemt onze zonden op zich en sterft in
onze plaats, om ons met God te verzoenen en ons het leven te
schenken. Daarom is het ‘góede’ Vrijdag! In de kerk volgen we
deze dag de kruisweg, horen we het Evangelie over het lijden
en zijn kruisdood en vereren we het Kruis. Weet ik dat Jezus
altijd vergeeft, wanneer wij erkennen verkeerd te zijn geweest?
Zie ik in het teken van het Kruis vooral de liefde van God voor ons?

Stille Zaterdag
Jezus’ dode lichaam rust in het graf.
De leerlingen zijn gevlucht. Alleen
Maria blijft waken. Verder is de dag
doodstil. In de kerk wordt er overdag
niets gevierd. Het is nog geen Pasen.
Houd je van stilte? Stilte kan confronterend zijn, eenzaam maken. Stilte bij
verlies. God kent het allemaal en wil
juist in de stilte bij ons zijn.

Paaszondag
Jezus verrijst in de nacht uit de dood,
uit het graf. Vanaf de morgen verschijnt Hij aan de vrouwen en de
apostelen. Sindsdien hebben tallozen
Hem ervaren als de levende Heer. In
de kerk wordt in de nacht de plechtige Paaswake gevierd, lang en mooi.
We ontsteken de Paaskaars, we luisteren naar de lezingen over Gods weg
met de mensen en we vernieuwen
onze doopbeloften. Jaarlijks worden
er ook heel wat volwassenen in de
Paasnacht gedoopt. Nu is het echt
Pasen. 50 Dagen gaan we vieren dat
Jezus verrezen is. Alleluia!
Kun je meejubelen met de Kerk dat
Jezus leeft? Durf je te geloven dat zijn
liefde sterker is dan de dood?

Hemelvaart
De verrezen Jezus
keert na 40 dagen terug
naar zijn Vader. Maar dat is niet ver
weg! Altijd en overal is de Heer bij
ons. In de kerk vieren we dat de weg
naar de Hemel is geopend. Jezus zelf
is de Weg. Kan ik zien hoe dit leven
een pelgrimstocht is die als geplande
eindbestemming de hemel heeft?
Is Jezus mijn reisgenoot onderweg?
We beginnen deze dag met de
Pinksternoveen, 9 dagen bidden
om de heilige Geest.

Pinksteren
50 Dagen na Pasen daalde de heilige
Geest neer over de leerlingen. De
geschiedenis van de Kerk begint, een
avontuur met ups en downs, maar
nooit zonder de hulp van de heilige
Geest. In de kerk is deze dag alles
rood van het vuur en de liefde van
de Geest. Telkens weer klinkt: Kom,
heilige Geest… De heilige Geest is
vaak een onbekende Persoon voor
ons. Hij laat zich uitnodigen, vooral
om ons te helpen in geloof, hoop en
liefde. De heiligen van de Kerk laten
zien wat de Geest allemaal in een
mensenleven kan doen.
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