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Woord vooraf  
door Reinier Sonneveld

‘De laatste vierentwintig uur van Jezus’ leven op aarde zijn 
 uitermate dramatisch van karakter geweest. In dit boekje 
wordt geprobeerd daar een indruk van te geven. Lang niet alles 
wat de evangelisten vermelden, komt hier aan de orde. Naar 
volledigheid streven zou een boekwerk vereisen van vele malen 
de huidige omvang.’

Zo begon Meint R. van den Berg zijn boek Via Dolorosa. De 
uitgever en ik vonden dat dit werk een heruitgave verdiende. 
Van den Berg slaagt erin zijn lezers mee te nemen in een geïn-
tegreerd en voelbaar verhaal over Jezus’ laatste dag.

Tegelijk bleek het taalgebruik – hoe snel kan het gaan – ver-
ouderd. Vandaar dat ik zijn tekst bewerkt heb. De taal is gemo-
derniseerd en de spelling aangepast aan onder meer de Nieuwe 
Bijbelvertaling. De belangrijkste ingreep is het opsplitsen en 
omwerken van de tekst tot een veertigdagenboek. Deze losse 
stukjes kunnen echter ook aaneensluitend gelezen worden.

De verdere toevoegingen zijn van mijn hand, herkenbaar aan 
de grijze achtergronden: enkele ‘beeldmeditaties’, informatieve 
kaders, gespreksmodules en onderaan de dagteksten: gebeden, 
opdrachten, bijbelteksten en vragen.

Justinus de Martelaar schrijft in zijn Verdediging van het 
geloof (ongeveer 150 n.Chr.) in hoofdstuk 55: ‘Kan iets zonder 
het kruis bestaan? Niemand doorkruist de oceanen zonder 
een mast en een dwarsbalk, boeren, mijnwerkers en technici 
werken niet zonder gereedschappen in deze vorm. En de mens 
verschilt van de dieren in niets anders dan dat hij rechtop kan 
staan en de handen uit kan spreiden, en ook de vorm van de 
neus en de ogen laat het kruis zien. Zo schreef de profeet al: “De 
adem voor ons gezicht is de Gezalfde” (Klaagliederen 4:20). Je 
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ziet het in de banieren en de tekens op alle staatseigendom-
men, waarmee deze vorm onbewust kracht is gaan uitstralen. 
Met deze vorm wijden jullie de keizers als ze sterven en jullie 
noemen ze “goden”. Daarom kunnen wij onmogelijk schuldig 
zijn als we deze kruisvorm gebruiken.’

Dat wat betreft de ‘beeldmeditaties’: het lijkt me een oude 
traditie om te associëren rond de kruisvorm.
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Wanneer is de veertigdagentijd?

De veertigdagentijd (ook wel vastentijd) is van oorsprong rooms-
katholiek. Er wordt eerst uitbundig carnaval gevierd, dan veertig 
dagen gevast of sober geleefd, en daarna volgt het paasfeest – het 
hoogtepunt van het jaar. Hoewel zonder dat carnaval en met 
minder rituelen, begint de veertigdagentijd ook in zwang te ra-
ken bij protestanten en evangelischen. Ook zij zien het als een 
periode van inkeer, naastenliefde en soms van vasten.

Veertig is een geladen getal in de Bijbel. Veertig jaar trokken 
de Joden door de woestijn en toen pas mochten zij het Beloofde 
Land in. Mozes bracht veertig dagen op de berg door om van 
God de geboden te krijgen. Elia vastte veertig dagen in de woes-
tijn en toen pas ervoer hij God, ook op een berg. Jezus brengt 
vervolgens ook veertig dagen in de woestijn door en begint daar-
na pas publiek op te treden. Dit werkt allemaal toe naar Pasen. 
Symbolisch is Pasen dan tegelijk de intocht in het Beloofde Land, 
de verschijning van God en het begin van het evangelie.

De veertigdagentijd begint met Aswoensdag. Dat is de 
woensdag zes weken vóór de zondag van Pasen, waarop de 
periode eindigt. Het duurt dus eigenlijk 46 dagen (eerst drie 
dagen en dan zes volle weken). Maar omdat er op de zondagen 
niet gevast wordt, tellen die niet mee en komt het weer keurig 
uit op veertig dagen. De komende jaren zijn dit de data van de 
veertigdagentijd:

Jaar   Begin (Aswoensdag) Einde (paaszondag)

2011  9 maart   24 april

2012  22 februari  8 april

2013  13 februari  31 maart

2014  5 maart   20 april

2015  18 februari  5 april

2016  10 februari  27 maart

2017  1 maart   16 april

2018  14 februari  1 april

2019  6 maart   21 april
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Wat betekenen Aswoensdag,  
palmzondag enzovoort?

De datum van Pasen wordt als volgt berekend. 21 maart wordt 
gezien als het begin van de lente. Neem de eerste volle maan 
vanaf die datum. De eerste zondag daarna is Pasen.

Aswoensdag valt veertig dagen voor Pasen. Veertig wordt in 
de Bijbel vooral geassocieerd met de periode dat Israël door de 
woestijn zwierf. Die duurde namelijk zo’n veertig jaar. Daarna 
kon het volk pas het Beloofde Land intrekken. Ook heeft Jezus 
veertig dagen in de woestijn gevast, waarmee hij dit bescha-
mende verleden symbolisch herstelde. In de Rooms-Katholieke 
Kerk neemt men de as van de verbrande palmtakken van het 
jaar ervoor en tekent hiermee een kruisje op het voorhoofd 
van iedereen. Het as symboliseert de vergankelijkheid van het 
aardse leven. De kruisvorm wijst tegelijk op redding.
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Palmzondag (ook wel passiezondag of Palmpasen) herinnert 
aan de dag dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed, als 
een parodie op de Romeinse triomftochten. Er werd toen met 
palmtakken gezwaaid. Traditioneel wordt deze gebeurtenis op 
de laatste zondag voor Pasen geplaatst, hoewel sommige Bij-
beluitleggers denken dat het op de maandag gebeurde. In de 
rooms-katholieke kerkdienst op deze dag worden palmtakken 
verbrand en de as wordt bewaard voor Aswoensdag van vol-
gend jaar. Zo ontstaat er een symbolische keten van inkeer.

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen, de laatste dag 
die Jezus volledig meemaakte. Die avond vierde hij zijn laatste 
maaltijd. Dit was een feestmaaltijd, waarin Joden traditioneel 
vieren dat ze bevrijd zijn uit Egypte. Deze dag heet ‘wit’ om-
dat in de Rooms-Katholieke Kerk traditioneel op deze dag alle 
kruisen en afbeeldingen van Jezus met een witte doek worden 
bedekt. Deze dag is de eerste dag van de zogenaamde Triduum 
Sacrum, de drie heilige dagen: Witte Donderdag, Goede Vrij-
dag en Stille Zaterdag.
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Goede Vrijdag viert de dag dat Jezus gekruisigd werd. Dit wordt 
‘goed’ genoemd omdat de gevolgen ervan, volgens de Bijbel, een 
wereldwijde en zelfs kosmische uitwerking hebben: het sterven 
van deze Jood brengt redding voor alles en iedereen.

Stille Zaterdag heet stil omdat dit de enige dag is dat Jezus niet 
sprak. De avond is een hoogtepunt voor nieuwe christenen: ze 
vertellen wat ze zijn gegaan geloven en in die nacht worden ze 
gedoopt.

Goede Week (ook wel Stille Week) loopt van palmzondag tot 
Stille Zaterdag.

Pasen viert de zondag dat Jezus is opgestaan uit de dood. Tradi-
tioneel brengen christenen de nacht ervoor wakend en biddend 
door en worden bekeerlingen rond zonsopgang gedoopt. Deze 
doop symboliseert het sterven en opstaan uit de dood. Ook het 
opgaan van de zon wijst op nieuw leven. Pasen valt na een pe-
riode van veertig dagen vasten: het is symbolisch het moment 
dat het volk Israël na veertig jaar rondzwerven het Beloofde 
Land binnentrekt. Het woord is afgeleid van Pesach, een Joods 
feest dat de bevrijding uit Egypte herdenkt.
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De dag voor zijn executie
Week 0  Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd

Pesach zal die avond om zes uur beginnen. Althans voor een 
deel van het volk, want enkele groeperingen vinden dat het een 
dag later pas begint. Maar in heel Jeruzalem zullen de men-
sen aan tafel gaan, niet alleen inwoners van de stad, maar ook 
feestgangers uit de rest van het land en zelfs uit het buitenland. 
En op die tafels zullen dan staan: lamsvlees, matses, bittere 
kruiden en wijn.

Jeruzalem stroomt vol met mensen, want er bestaat een 
voorschrift dat het pesachlam niet buiten deze stad gegeten 
mag worden. Dit feest wakkert de nationalistische gevoelens 
aan. Ze vieren immers de verlossing uit Egypte, de bevrijding 
van de slavernij en het begin van Israël als zelfstandig volk. In 
Jezus’ tijd lijden de Joden echter onder de Romeinse overheer-
sing en dan is Pesach niet alleen een geschiedenisles, maar ook 
een snakken naar een volgende bevrijding van deze nieuwe 
onderdrukkers.

Jezus weet dat hij zal wordt gearresteerd en gekruisigd. Toen de 
zon deze donderdagochtend opging, wist hij: als de zon straks 
ondergaat, begint het. Dit is de laatste dag waarop ik nog op 
vrije voeten ben. Morgenmiddag ben ik dood.

Een ter dood veroordeelde in zijn cel weet een dag van te-
voren het precieze tijdstip van zijn executie. Verder weet bijna 
niemand dat. Zoiets kun je niet plannen, er zijn te veel onbe-
rekenbare factoren. Jezus kon dat wel. Zijn sterfdatum is geen 
willekeurige datum en hij wordt er niet door overvallen.

Deze datum doorkruist echter de planning van de Joodse lei-
ders. Al meer dan eens hebben ze geprobeerd Jezus uit de weg 
te ruimen. Maar dat liep op niets uit, want zijn ‘tijd was nog 
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niet gekomen’, zoals er staat. Jezus heeft, met zijn Vader, een 
moment bepaald en het was nog niet zover. In de dagen voor 
dit Pesach hebben ze opnieuw overlegd. Ze concludeerden toen 
dat Jezus niet tijdens het feest moet worden opgepakt. Dat is te 
risicovol. Hij is zo populair dat een arrestatie in deze drukte 
gemakkelijk uit de hand kan lopen en een oproer kan ontke-
tenen.

Jezus weet echter dat zijn tijd inmiddels is gekomen. Al het 
zand in de zandloper is gevallen. Na zonsondergang gaat het 
beginnen, geen dag eerder, geen dag later. Pesach begint im-
mers met het slachten van de lammetjes. Hun bloed beschermt 
tegen de dood. En hij heeft ontdekt dat hij het Lam is en daarom 
moet hij wel op Pesach geslacht worden.

V   Wat is er vandaag, denk je, volgens Gods planning gebeurd?

L   Lucas 4:28-30 (eventueel ook Johannes 8:57-59)

G   ‘Dank u voor de tijd die u ons gegeven hebt. Laat alles deze dag 

gebeuren volgens uw planning. Laat ons meebewegen met uw wil.’

O   Laat vandaag de wekker van je mobieltje elk uur afgaan (of zet an-

ders bijvoorbeeld een kookwekkertje steeds op een uur). Bid als het 

alarm afgaat het bovenstaande gebed.
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Een soort spionageroman
Week 0  donderdag

Jezus weet die donderdagochtend als hij wakker wordt: dit is de 
laatste dag die ik nog vrij kan besteden. Morgenavond ben ik 
al begraven. Wanneer hij opstaat en zich wast: dit is de laatste 
keer dat ik me was. En als hij ontbijt: dit is mijn laatste ontbijt.

Als jij dat zou weten, hoe zou je dan je laatste dag doorbren-
gen? Eén dag om wat scheefgegroeid is tussen jou en je partner, 
je vrienden, je kinderen, recht te zetten. Eén dag om schoon 
schip te maken. Eén dag om in het reine te komen met God. 
Zou je in paniek rondrennen om alles voor elkaar te krijgen?

Jezus lijkt niet uit zijn gewone doen. We weten alleen dat 
hij de dag niet doorbrengt in Jeruzalem. Hij geniet wellicht van 
het lenteweer. Je krijgt de indruk dat hij een soort snipperdag 
opneemt om uitgerust aan de zwaarste dag van zijn leven te 
kunnen beginnen. In ieder geval heeft hij niet krampachtig ge-
probeerd nog van alles te bereiken en geen laatste wanhopige 
pogingen gedaan zo veel mogelijk mensen voor zich te winnen.

Het enige vermeldenswaardige lijkt dat de leerlingen aan hem 
vragen, waar ze een ruimte moeten inrichten voor het pesach-
maal. Jezus stuurt dan twee van hen, Petrus en Johannes, de 
stad in. Het adres noemt hij niet, maar hij geeft hun een mys-
terieuze aanwijzing: als ze de stad binnenkomen, zullen ze een 
man zien met een waterkruik.

Dat is een opvallende verschijning. Waterkruiken werden 
door vrouwen gedragen bij het water putten. Mannen kon je 
hooguit zien lopen met een waterzak, maar dat waren dan de 
waterverkopers. Een man met een kruik was even opmerkelijk 
als tegenwoordig iemand die een schildpad uitlaat.

De leerlingen moeten deze man, blijkbaar een slaaf, nu 
volgen. In het huis dat hij binnengaat, moeten ze de eigenaar 
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benaderen en het pesachmaal gereedmaken. Jezus wil zo voor-
komen dat Judas al van tevoren weet waar ze die avond zullen 
doorbrengen. Dan zou hij de Joodse rechtbank, het Sanhedrin, 
kunnen informeren en kunnen ze hem al arresteren tijdens de 
pesachviering. Maar dat is te vroeg.

De eucharistie, het avondmaal, is nog niet ingesteld. De 
symbolische maaltijd van het Oude Testament moet eerst nog 
overgaan in een nieuw soort maaltijd. Dan pas mag Judas z’n 
gang gaan. Jezus houdt de regie in handen. Dat blijkt ook uit 
wat Petrus en Johannes tegen tot de eigenaar van het huis moe-
ten zeggen: ‘De rabbi zegt: “Mijn tijd is gekomen, bij jou wil ik 
met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.”’

Het lijkt bijna alsof hij het huis vordert. Petrus en Johannes 
doen wat hun is opgedragen. Ze zorgen voor de matses, de bit-
tere kruiden, de wijn en het lamsvlees. Maar dat lam moeten ze 
eerst in de tempel laten offeren.

V   Als je morgen zou sterven, wat zou je dan vandaag nog doen?

L   Lucas 22:7-13 (eventueel ook Matteüs 26:17-19)

G   ‘Dank u voor de tijd die we deze dag weer kregen. Stuur ons en 

leid ons.’

O   Wens vandaag een onbekend iemand veel geluk.
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Duizenden lammetjes
Week 0  vrijdag

Half drie ’s middags beginnen de priesters met het offeren 
van de talloze pesachlammeren. De pleinen, de trappen en de 
pilaar gangen staan propvol mensen met het jonge beest levend 
op de schouder. De priesters moeten voor zonsondergang vele 
duizenden offeren, misschien wel tienduizenden.

De eigenaars dragen lange messen, waarmee ze het lam de 
halsslagader doorsnijden. Hele rijen priesters staan klaar om 
het bloed op te vangen in schalen en het tegen het grote al-
taar aan te gooien. De dode dieren worden naar de rekken met 
vleeshaken gebracht en daar ontdaan van het vet en de inge-
wanden voor het offer. Met het overige vlees verlaat de eigenaar 
vervolgens het tempelplein.

De zon brandt. De opeengepakte menigte schuifelt voort. 
De lammeren blaten, de mensen duwen en schreeuwen. De 
plavuizen van het tempelplein zijn glibberig van het vet en het 
bloed. De weeë geur van bloed, de dieren die van angst plassen 
en poepen, zweetlucht. En overal vliegen.

Is dit nu stichtelijk? Hoort bij een spirituele beleving niet 
stilte? Een gedragen stemming, een verheven sfeer? De Bijbel is 
een stuk minder romantisch. Wat op het tempelplein gebeurt, is 
noodzakelijk. Al dat bloed op het altaar, op de tempelplavuizen 
en aan de handen en kleren van de priesters en offeraars hoort in 
de lange voorbereiding op weg naar het bloed van Gods zoon.

Bezweet en onder het bloed komen Petrus en Johannes terug 
van het tempelplein. Met het lange mes waarmee ze zojuist het 
lammetje de keel hebben doorgesneden, zullen ze straks het 
vlees verdelen. In het parkje van Getsemane hebben ze het nog 
bij zich. Het is het ‘zwaard’ waarmee Petrus het oor van Mal-
chus zal afslaan.
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Tegen zonsondergang komen Jezus en zijn twaalf eerste 
leerlingen naar het zaaltje. Op het tempelplein wordt dan al 
niet meer geofferd, maar beginnen de helpers, de Levieten, bij 
het licht van talloze fakkels de plavuizen te schrobben. In de 
stad zelf wordt het rustiger. De drommen mensen die overdag 
de straten bevolken, trekken zich nu terug in de huizen en in 
de vele tenten rondom de stad. Ergens schreeuwt een kind in 
zijn slaap. Af en toe haalt een nachtvogel een kras door de stilte. 
Hier en daar praten mensen met elkaar bij het licht van een 
oliepitje.

De leerlingen horen het niet. Ze worden in beslag genomen 
door hun eigen sores. Ze kibbelen onderling over de vraag wie 
van hen de minste is en de voeten van de anderen moet wassen.

V   In welke situatie ervaar jij het meeste van God? Wanneer het 

minste?

L   Exodus 12:5-10 (eventueel 12:1-28)

G   ‘Bedankt dat u elk van ons uniek heeft gemaakt en dat u bij ieder-

een op een andere manier aanwezig bent.’

O   Zoek vandaag de situatie op waarin je je gewoonlijk het meest dicht 

bij God voelt.
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Een revolutie zonder pantser
Week 0  zaterdag

Voeten wassen is slavenwerk. Volgens sommigen zijn Joodse 
slaven er nog te goed voor. Niemand van de leerlingen wil zich 
ertoe verlagen. En dan neemt Jezus zelf de waterkom en een 
handdoek en wast hij hun voeten. Die van Petrus en Johannes 
zijn ronduit smerig, onder het vet en het bloed. In een trotse 
cultuur als de hunne is dit beschamend, voor Jezus, maar niet 
minder voor de leerlingen.

Maar het is een voorbeeld. Als Jezus vertrokken is, heeft hij 
geen andere handen om voeten te wassen, dan die van ons (zie 
bladzijde 25).

Daarna beginnen ze Pesach te vieren. Jezus is ontregeld, 
door elkaar gegooid, vermeldt de Bijbel. Vertalingen noemen 
het meestal ‘ontroerd’, maar dat is te vroom. Jezus is een echt 
mens en daarom kan hij verward en ontredderd zijn.

Het komt doordat hij weet wat er gaat gebeuren: ‘Een van 
jullie zal mij verraden.’ Dat wist hij al maanden daarvoor. Hij 
heeft Judas al doorzien toen die zelf nog dacht dat hij loyaal aan 
Jezus was. Toen had Jezus echter al gemerkt dat er diep in hem 
iets begon te rotten.

Als hij dat al zo lang weet, waarom raakt hij er dan zo van on-
dersteboven? Hij heeft toch tijd genoeg gehad om zich erop voor 
te bereiden? Jezus heeft het bewust onder ogen gezien en het niet 
weggeduwd. Juist daarom grijpt het hem zo aan. Judas is hem 
dierbaar. Hij heeft zich nooit van zijn leerling afgesloten.

Dat zou een effectieve manier geweest zijn om zichzelf te 
beschermen tegen zijn angsten. Als je in de gaten krijgt dat ie-
mand ten opzichte van jou een dubbelrol speelt, sluit je je voor 
hem af. Je ontloopt hem. Gaat hem wellicht zelfs verachten. Zo 
pantseren we ons en doet het verdriet minder pijn.
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Jezus bepantserde zich niet. Hij wist van Judas’ dubbelrol, 
maar toch blijft hij zijn liefde uitdelen. Zo groot is zijn hart. Als 
mensen zich van hem afkeren, is dat nooit omdat hij te weinig 
liefde toont. Hooguit te veel – zo veel dat het onverdraaglijk 
wordt voor verkilde harten. Maar juist daarom is het zo aan-
grijpend voor hem, dat Judas zich niet door zijn gulle liefde 
laat overwinnen en zich er niet vanaf laat brengen hem te ver-
raden.

V   Hoe reageer jij in gevaarlijke situaties? Als je moet kiezen tussen 

vechten en vluchten, waarvoor kies jij dan waarschijnlijk?

L   Johannes 13:4-11 (eventueel ook 6:67-71)

G   ‘Wij prijzen u, God, hoe u zich met ons verbindt en zich door ons 

laat raken. U werd zo kwetsbaar, dat wij u zelfs konden doden. Zo open 

stelde u zich voor ons.’

O   Iedereen heeft contacten die niet helemaal lekker lopen of zelfs 

echt verbroken zijn. Open vandaag weer het contact.
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Gesprek 1: Minderen met...

Dit boek bevat zeven modules voor gesprekken, bij-
voorbeeld voor een kerkelijke kring of studievereniging, 
maar ze kunnen ook gebruikt worden in het gezin of in 
een vriendengroep.
Uiteraard hoeven niet alle modules braaf gevolgd te 
worden. Laat een leid(st)er een eigen invulling maken. 
Gebruik ze bijvoorbeeld wekelijks tijdens de veertig-
dagentijd of elke dag in de laatste week, de zogeheten 
Goede Week.

Voorbereidingen

Lees Hoe zit het met vasten? (bladzijde 26).

Het gesprek zelf

De veertigdagentijd is traditioneel een periode van vasten. 
Dat kan op allerlei manieren.

Lees Matteüs 4:1-11 of De verleidingen van Jezus (bladzijde 
29).

Laat iemand vertellen over zijn of haar ervaringen met een 
vorm van vasten.

Lees Augustinus over barmhartigheid (bladzijde 31).

Doe een rondje. Wie wil deze veertigdagentijd vasten? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe?
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Ik heb geen handen...

Midden in Duitsland staat de Ludgeruskerk, vernoemd naar de eerste 

missionaris in dit gebied. Tijdens een bombardement in de Tweede We-

reldoorlog werd de kerk een ruïne. Tussen de brokstukken vond men 

een beeld van Jezus aan het kruis terug, maar zonder armen. De kerk 

werd herbouwd en de beschadigde Jezus opnieuw opgehangen, maar 

zonder dat het beeld was gerestaureerd, eeuwig verbonden met alle 

beschadigde mensen. Waar eens zijn armen waren, staat nu links: ‘Ik 

heb geen handen’  en rechts: ‘dan die van jullie.’


