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Evangelie: Passie van de Heer (Mt 27,11-14.45-49) 
«Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag: ‘Zijt Gij de koning 

der Joden?’ Jezus antwoordde: ‘Gij zegt het.’ Op de beschuldigingen door de hogepriesters 

en de oudsten tegen Hem ingebracht gaf Hij geen enkel antwoord. Toen zei Pilatus tot 

Hem: ‘Hoort Gij niet wat ze allemaal tegen U inbrengen?’ Maar Hij gaf hem geen antwoord, 

op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. (…) 

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur toe. 

Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem uit ‘Eli, Eli, lama sabaktani!’, dat wil 

zeggen ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Enkelen uit de omstanders, 

die het hoorden, zeiden: ‘Hij roept om Elia!’ Onmiddellijk daarop ging een van hen een 

spons halen, drenkte die in zure wijn, stak ze op een rietstok en bood Hem te drinken. 

Maar de anderen zeiden: ‘Laat dat! Wij willen eens zien of Elia Hem komt redden.’ Jezus 

slaakte andermaal een luide kreet en gaf de geest.»  

 

Jezus kwam Jeruzalem in het 

openbaar binnen en de 

menigte begroette hem als 

hun Messias:  «Hosanna 

Zoon van David! Gezegend 

de Komende in de naam des 

Heren!» (Mt 21,9). Maar de 

menigte is wispelturig en zal een paar dagen later naar Pilatus roepen: «Aan het kruis met 

Hem! » (Mt 27,22) Jezus wordt het object van de ontketening van menselijk geweld met 
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geschreeuw en slagen. Het contrast is opvallend: geconfronteerd met gewelddadige haat 

blijft hij zachtaardig en hij zwijgt. 

 

• De sprekende stilte van Jezus 

 

Het Lam is nu omgeven door vraatzuchtige wolven, die zijn dood uit jaloezie willen of uit 

hebzucht. En Jezus verdedigt zichzelf niet. Hij koos ervoor tot het uiterste te gaan in de 

verschrikkelijke nacht  van Getsemane en hij zal het woord dat hij aan zijn Vader gaf, niet 

terugnemen : «niet zoals Ik wil, maar zoals Gij wilt.» (Mt 26, 39) Hij zal de zachte Christus 

blijven en nederig van hart tegenover zijn gesprekspartners die niet begrijpen. Om te 

beginnen bij Pilatus die «hoogst verbaasd was» tegenover deze mysterieuze gevangene, 

die meester bleef over zichzelf en niet probeerde zijn leven te redden. 

 

Stilte is voor ons vaak negatief: een gebrek aan woorden, een leegte dichtbij het niets, 

een absurde staat. Toch is hij hier zwaar van betekenis: deze stilte van Jezus in zijn Lijden 

is geen kenmerk van fatalisme (“Ah, wat te antwoorden, ze besloten toch mijn 

ondergang!”); het is een daad van communicatie die verder gaat dan woorden. Want hoe 

kan het Woord van God zelf iets zeggen in zo'n klimaat van haat en achterdocht? Zijn 

woord zal zijn handelen zijn; en een paradoxaal handelen omdat het passief zal zijn. Zoals 

Johannes van het Kruis schrijft, de grootste actie van Jezus zal zijn lijden zijn. Hij 

verwezenlijkt zijn grootste werk op het ogenblik zelf dat hij het meest passief lijkt, aan het 

kruis. De stilte van het kruis wordt een woord dat de tijd en de geschiedenis doorkruist. 

Het hekelt al onze gebabbel en onze lege woorden; zoveel onnodige en schadelijke 

toespraken om ons op het voorplan te plaatsen, anderen neer te halen, onszelf te 

rechtvaardigen, anderen te manipuleren, ...  Alles wat we ook horen rondom Jezus in zijn 

Lijden. Maar Jezus zwijgt. Hij gaat resoluut verder. Hij verwijst Pilatus naar de 

verantwoordelijkheid van zijn woord, en ons ook: «Gij zegt het.» ‘Neem op u wat u zegt.’ 

En van dan af zal Jezus geen woord meer tegen de mensen zeggen. Zijn laatste woord zal 

een schreeuw zijn tot zijn Vader, met de woorden van psalm 21: «Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten?»  

 

• Het hart totaal verscheurd door liefde 

 

Johannes van het Kruis, zo verliefd op God, heeft zeer intens de Passie van de Heer 

overwogen, vooral wanneer hij daar zelf aan deelneemt tijdens zijn negen maanden van 

gevangenschap en innerlijke nacht in de kloosterkerker van de Karmelieten in Toledo. Hij 

probeert het hart van Jezus te peilen en het mysterie te uiten doorheen een profaan 

boerenliefdesliedje dat hij transponeert naar “lo divino”, het goddelijke. De Heer is als een 

kleine herder, die verliefd is op de mensheid, een herderinnetje. Zijn drama is dat deze 

liefde niet wederkerig is: zij vergeet hem en de overdaad van liefde dat hij haar nog steeds 

toedraagt, verscheurt innerlijk zijn hart. Het is een soort van meesterlijke herlezing van 
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het Oude Testament: «Maar Mij vergat ze!» (Hosea 2,15) zegt God wanneer hij spreekt 

over het ontrouwe Israël.  Dan komt de Zoon naar het vreemde land van onze mensheid, 

het risico nemend om nog meer gewond te worden en hij besluit uiteindelijk, beseffend 

dat dit de enige manier is om zijn liefde te bewijzen aan zijn herderinnetje en om haar 

aandacht te trekken, om op de boom van het kruis te klimmen om er blootgesteld te 

worden, het hart niet verscheurd door de lans maar door «zijn al te grote liefde» (Ef. 2,4 

Vulgaat). Uiteraard, moet ieder van ons zich kunnen identificeren met deze herderin, mooi 

maar ondankbaar… 

 

Een herdersknaap, alleen en ongelukkig, 

-niets was hem wél en niets kon hem bekoren –  

was bij zijn herderin met zijn gedachten 

en met zijn hart, gepijnigd door de liefde. 

 

Hij treurde niet, omdat de liefde hem kwelde, 

het hinderde hem ook niet dat hij pijn had, 

al was hij dan ook diepgewond van harte, - 

maar treuren deed hij, daar hij werd vergeten. 
 

Want de gedachten alleen te zijn vergeten 

door zijn bevall’ge herderin bewoog hem 

zich af te beulen in den vreemde 

omdat zijn hart gepijnigd werd door liefde. 

 

De jonge herder spreekt : Wee de onzaal’ge 

die haar afkerig maakte van mijn liefde en  

niet wil dat zij haar lust vindt in mijn bijzijn 

en aan mijn borst die om haar liefde wond is. 

 

Na lange, lange tijd is hij gestegen 

hoog op een boom, oop’nend zijn schone armen 

en daaraan hangend is hij doodgebleven 

zijn borst ten eind gepijnigd door de liefde. 

 

(Gedicht VII / Een herdersknaap, vert. P.N. van Eyck) 
 

 Een echte vriend van Jezus zijn 

 

Johannes van het Kruis begrijpt dat Jezus’ liefdespassie geen ongeluk is maar de sleutel is 

tot het lezen van het bestaan van de Heer. Het hele leven van Jezus wordt intenser in een 

maximale spanning die de dichtheid van zijn liefde voor ons zal onthullen. Dit heeft 

onvermijdelijk gevolgen voor ons geestelijk leven. Zoals we zagen in de 2e week stelt 
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Johannes van het Kruis duidelijk voorop dat het pad naar heiligheid er een is van innerlijke 

navolging van Jezus. Het is een pad van liefde dat ons naar het einde trekt van ons 

vermogen om leven te geven. Maar dat veronderstelt zoals Jezus een vorm van passie en 

opstanding te beleven. Zo toont Johannes van het kruis aan dat de onduidelijkheden in 

ons leven, de beproevingen ervan, geen absurde dingen zijn maar kunnen ervaren worden 

als deelnames in het Paasmysterie van Christus. In het bijzonder onze nacht der zinnen, 

net zoals die van de geest, zijn gemeenschap aan het leven van Jezus omdat hij ze zelf 

beleefde. Zelfs al is Jezus heilig en vreemd aan zonde, heeft hij zich niet door zijn gevoelens 

bij de neus laat leiden; zelfs, en het is een zeer gewaagde theologische bewering van 

Johannes van het Kruis, Jezus heeft een nacht van de geest beleefd met een gevoel van 

overgave, onthuld door zijn schreeuw tot de Vader. 

Bijgevolg,  Jezus beleefde al voor ons en met ons, alle beproevingen die ons geestelijk 

leven markeren. Als we willen zijn discipelen zijn, moeten we hem dus volgen tot het einde 

uit liefde. Want het is ten tijde van moeilijkheden dat de echte vrienden zich tonen.  

Willen we echt de  vrienden van Jezus zijn? Of willen we het alleen als het ons pleziert en 

het ons vleit? Ware vriendschap veronderstelt van een vriend te houden en niet van onszelf 

te houden door de ervaring van vriendschap. Zijn we op zoek naar de Heer of zoeken we 

liever onszelf in hem? ... 

 
«Vooruitgang is alleen te vinden in het navolgen van Christus. Hij is de weg en de waarheid en het 

leven,, en niemand komt tot de Vader tenzij door Hem,  zoals Hijzelf zegt bij Sint Jan (14, 6). En op een 

andere plaats zegt Hij: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered. (10, 9). 

Een geestesgesteldheid die de weg zoekt van de zoetheid en het gemak en er voor terugschrikt Christus 

na te volgen, zou Hij dus niet voor de juiste houden. 

Omdat ik gezegd heb dat Christus de weg is en dat deze weg bestaat in het versterven van onze 

zintuiglijke en geestelijke natuur, wil ik laten zien hoe dit is volgens het voorbeeld van Christus. Hij toch 

is ons voorbeeld en licht. 

Wat het eerste betreft : Het is zeker dat hij het zintuiglijke op geestelijke wijze deed sterven gedurende 

zijn leven en op natuurlijke wijze bij zijn dood. Zoals Hijzelf zei (Mt 8, 20) had Hij gedurende zijn leven 

niets om zijn hoofd op neer te leggen, en bij zijn dood had Hij dat nog minder.  

Wat het tweede betreft : Het is zeker dat Hij op het ogenblik van zijn sterven ook in zijn ziel als vernietigd 

was, zonder troost of enige verlichting. Zijn Vader liet Hem wat dit benedenste niveau betreft in uiterste 

dorheid verkeren. Daarom werd Hij genoopt uit te roepen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten? (Mt 27, 46). Dit was de grootste verlatenheid die Hij op zintuiglijk niveau gedurende zijn leven 

kreeg te doorstaan.  

En toch wrochtte Hij in deze eenzaamheid een groter werk dan Hij gedurende zijn leven door 

wonderen en werken tot stand had gebracht. Een groter werk bestaat er immers niet, noch op 

aarde noch in de hemel, dan het menselijk geslacht door genade te verzoenen en verenigen met 

God. En dit gebeurde, zoals ik zei, in een toestand en op een ogenblik dat deze Heer in alles de 

diepste vernietiging doormaakte.  

Te weten: Vernietigd wat betreft zijn goede naam bij de mensen ; toen zij Hem zagen sterven, bespotten 

zij Hem immers eerder dan dat zij Hem in iets eerden. Vernietigd wat zijn menselijke natuur betreft ; Hij 
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was immers stervende. Vernietigd wat de steun en geestelijke troost van de Vader betreft; want Deze 

liet Hem op dat ogenblik in de steek, zodat Hij alleen de schuld moest vereffenen en de mens met God 

verenigen.  

 
Daarom zegt David dan ook van Hem: « Toe niets ben Ik teruggebracht en Ik wist niet. » (Ps 72, 22) 

Moge een oprecht geestelijke ziel hieruit erkennen in hoeverre Christus de deur en de weg is ter 

vereniging met God. Moge zij hierdoor inzien dat zij des te meer worden verenigd en een des te groter 

werk tot stand brengt naarmate zij omwille van God méér tot niets wordt. Als zij teruggebracht is tot de 

uiterste nietigheid, wat de hoogste nederigheid is, dan zal de geestelijke vereniging van de ziel met God 

plaatsvinden, de hoogste en verhevenste toestand waartoe men in dit leven kan komen. 

Deze bestaat dus niet in geestelijke verkwikkingen en genoegens en gevoelens, maar in een levende 

kruisdood, zowel op zintuiglijk als op geestelijk niveau, dit betekent zowel innerlijk als uiterlijk.  

Ik wil hierover niet verder uitweiden, ofschoon ik niet graag ophoud over dit onderwerp te spreken. want 

ik zie dat Christus heel slecht gekend wordt door mensen die zich als zijn vrienden beschouwen. 

Wij zien hen immers, omdat zij veel van zichzelf houden, voortdurend bij Hem op zoek naar genietingen 

en troost. Wij zien hen echter niet, omdat zij veel van Hem houden bitterheden en dood zoeken.» (BK 

II, 7, 8-12) 

 
• Om omhoog te gaan, moet je naar beneden gaan! 

 

Aldus ontdekt de "ware geestelijke" dat de weg naar God langs een totale vernietiging gaat 

van zijn eigen egoïstische zelf (en niet van zijn menselijkheid!). Onze oude mens moet 

doorheen de dood opdat de nieuwe mens zou leven. De vernietiging van ons zelfzuchtige 

zelf opent de toegang tot alles van God. « Om te geraken tot het bezit van alles, wil niets 

bezitten.» (BK I 13, 11) En dan komen we erachter dat onze heiligheid niet in zal bestaan 

uit de opeenstapeling van heroïsche acties, maar in de aanvaarding te beleven wat van 

ons is gevraagd met de meest mogelijke liefde. We dachten dat je hoger en hoger moest 

gaan om de Heer te bereiken, richting de toppen van de Karmelberg; en we begrijpen dat 

we in feite meer en meer naar beneden moeten gaan, om Jezus te bereiken in zijn 

neerbuigende liefde. De 2e lezing van Palmzondag heeft het ons nochtans gezegd:  «Hij 

heeft zich van zichzelf ontdaan. (…) Hij heeft zich vernederd» (Fil 2,7-11) Het is door ons 

bij Jezus te voegen in zijn "kenosis",  zijn wegcijferen dat we uiteindelijk zullen verheven 

en verheerlijkt zullen zijn, zoals hij door de Vader. Maar het is God die voor onze verheffing 

zal zorgen, niet wij! Het is in zoverre dat we als zijn volgzame kinderen, zoals Christus het 

is, dat we in zijn verheerlijking zullen delen «wie zichzelf vernedert zal verheven worden.» 

(Mt 23,12)  Jezus was de eerste. Vele heiligen zijn hem gevolgd en wachten dat wij ons bij 

hen aansluiten. Dus, door ons «die gezindheid…welke ook Christus Jezus bezielde.» (Fil 

2,5), eigen te maken laten we met liefde binnengaan in zijn Lijden om ons, in vriendschap, 

met hem te verenigen in zijn Opstanding. Goede week iedereen! 

 

 

fr. Jean-Alexandre van het Lam (klooster Avon) 
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1. Ik kies een moment uit in mijn week om een tijd van stilte met Jezus door te brengen. 

2. Ik bid met het gedicht “De herdersknaap”, waarbij ik me identificeer met het 

herderinnetje. 

3. Hoe ver wil ik gaan om een echte vriendschap met de Zoon van God te beleven? Wil ik 

een "oprecht geestelijk mens" zijn? 

 

 
 
Maandag in de Goede Week 6 april: de weg van de Dienaar  
«Zie hier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun» (Jes. 42,1) 
 
«En zag men niet naderhand hoe Christus in een nederige staat 
geboren werd, hoe Hij in armoede leefde en in ellende stierf, en hoe 
Hij zelfs niet voor de tijd dat Hij leefde, de wereld beheerste, maar 
hoe Hij Zich aan het gewone volk onderwierp en zelfs stierf (…) ?» 
(BK II 19, 7) 
 
Welke figuur van Jezus komt meestal naar voren in mijn gebed? Die 
van de dienaar, de wonderdoener, de aangename spreker, ...? 
 
 
 

Dinsdag in de Goede Week 7 april: de verborgen God zoeken  
«Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult mij zoeken,...» 

(Joh. 13,33)»  
 

«Gij zijt wel het schoonste onder alle schepselen, ziel. Gij verlangt 
zo de plaats te kennen waar uw Beminde verblijft, zodat gij Hem 
kunt zoeken en u met Hem verenigen! En nu wordt u al gezegd 

dat gij zelf het vertrek zijt waarin Hij verblijft en het toevluchtsoord 
en de schuilplaats waar Hij verborgen is.» (Geestelijk Hooglied B 

Strofe 1,7) 
 

Het verheerlijkte gelaat van Jezus zal zich verbergen achter het verminkte gezicht van de Lijdende Dienaar. Ik 
zoek de aanwezigheid van God in de lijdende mensen waarmee ik in contact kom, maar ook in het centrum van 

mijzelf. 
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Woensdag in de Goede Week 8 april: een innerlijk pasen   
«De Meester laat weten : Mijn uur is nabij ; bij u wil Ik met mijn 
leerlingen het paasmaal houden» (Mt 26, 18) 
 
«Een herdersknaap, alleen en ongelukkig, 
-niets was hem wél en niets kon hem bekoren –  
was bij zijn herderin met zijn gedachten 
en met zijn hart, gepijnigd door de liefde.»  (Gedicht van de 
Herdersknaap strofe 1) 
 
Is mijn innerlijke verblijfplaats klaar opdat de Heer zijn Pesach in 
mij kan beleven? 
 
 

Donderdag in de Goede Week 9 april: de bron van de 
Eucharistie  

« Neemt, eet ; dit is mijn Lichaam» (Mt 26, 26) 
 

«Verborgen stroomt die Bron van eeuwig leven 
in ‘t levend brood om leve’aan ons te geven, 

al is Zij nachtlijk»  (Gedicht Al is zij nachtlijk [de Bron]) 
 

Ik kies ervoor om deze Witte Donderdag in geloof te 
beleven als ik niet fysiek aanwezig kan zijn in de Officies.  

Ik dank voor de buitengewone gave van de Eucharistie, dat 
mij bijvoorbeeld helpt bij de vieringen uitgezonden op het 

internet. 
 
 
Vrijdag in de Goede Week: de dood uit liefde  
«Daarop boog Hij het hoofd, en gaf de geest» (Joh 19, 30) 
 
«Na lange, lange tijd is hij gestegen 
hoog op een boom, oop’nend zijn schone armen 
en daaraan hangend is hij doodgebleven 
zijn borst ten eind gepijnigd door de liefde.»  (Gedicht van de Herdersknaap 
strofe 5) 
 

Heel lang, en heel intens, ontvang ik deze liefde van Jezus, gestorven voor mij 
en ik dank voor de redding van de hele wereld. 
. 
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Zaterdag in de Goede Week : 11 april: de stille liefde 
van Maria    

«Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder,…Maria» 
(Joh 19, 25) 

 
«De Vader sprak slechts één woord. Dit woord was zijn 

Zoon. Hij spreekt het voortdurend in eeuwig stilzwijgen, en 
in stilte moet het door de ziel vernomen worden. » 

(Spreuken b, nr. 21) 
 

Met de Maagd Maria blijf ik waakzaam in geloof en bereid 
ik me voor om me te laten overweldigen door de grote 

vreugde van God die de doden opwekt. 
 


