SEMANA SANTA - DOMINGO DE RAMOS

PALM – OF PASSIONZONDAG (B)

EERSTE LEZING (Jes 50, 4-7)
Uit de Profeet Jesaja.
God de Heer heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen te kunnen
bijstaan. Met een woord wekt Hij mij in de ochtend, in de ochtend wekt Hij mijn oor
om als een leerling toe te horen. De Heer GOD heeft mijn oor geopend, en ik heb mij
niet verweerd, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen die mij
wilden slaan, en mijn wangen aan hen die mij de baard uitrukten; mijn gezicht heb ik
niet onttrokken aan beschimping en bespuwing. De Heer GOD staat mij bij, daarom
kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, omdat ik
weet dat ik niet beschaamd zal worden.

TUSSENZANG (Ps 22)
Iedereen die mij ziet lacht en spot met mij,
gaat grijnzen en schudt zijn hoofd:
Hij bouwt op de HEER, die zal hem redden,
die zal hem bevrijden, Hij houdt toch van hem.'
De honden staan al om mij heen,
een meute boosdoeners heeft mij omsingeld,
ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één,
en zij maar kijken en zich om mij vermaken;
zij verdelen mijn kleren onder elkaar
en dobbelen om wat ik aan heb.
HEER, houd u niet ver van mij;
mijn kracht, haast u en help mij.
Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders
en zusters, en U prijzen in de gemeenschap:
Wie de HEER vreest, prijs Hem,
alle nazaten van Jakob, eer Hem
alle nazaten van Israël, vrees Hem,
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TWEEDE LEZING (Fil 2, 6-11)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filipi.
Broeders en zusters, Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan
willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte
van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens
verschenen heeft Hij zich vernederd; Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan
een kruis. Daarom ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die
boven alle namen staat, opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen, in de
hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de
Vader: de Heer, dat is Jezus Christus.

EVANGELIE (Mc 15, 1-39)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
Toen de hogepriesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het Sanhedrin
meteen 's morgens vroeg een besluit genomen hadden, boeiden ze Jezus, voerden Hem
weg en leverden Hem over aan Pilatus. Pilatus stelde Hem de vraag: `Bent U de
koning van de Joden?' Hij gaf hem ten antwoord: `U zegt het zelf.' De hogepriesters
brachten vele beschuldigingen tegen Hem in. Pilatus stelde Hem nogmaals een vraag:
`Antwoordt U niets? Kijk waar ze U allemaal van beschuldigen.' Jezus antwoordde
niets meer, tot verbazing van Pilatus. Bij een feest liet hij gewoonlijk één gevangene
vrij, degene om wie ze vroegen. Een zekere Barabbas zat toen gevangen, samen met
de oproerlingen die bij het oproer een moord hadden gepleegd. De menigte kwam de
trappen op en begon te vragen dat hij voor hen zou doen wat hij altijd deed. Pilatus
antwoordde hun: `Wilt u dat ik u de koning van de Joden vrijlaat?' Want hij merkte
dat de hogepriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de hogepriesters
hitsten de menigte op, dat hij liever Barabbas moest vrijlaten. Waarop Pilatus hun
weer zei: `Wat wilt u dan dat ik doe met Hem die u de koning van de Joden noemt?'
Zij schreeuwden terug: `Kruisig Hem!' Pilatus zei tegen hen: `Wat voor kwaad heeft
Hij dan eigenlijk gedaan?' Maar zij schreeuwden nog harder: `Kruisig Hem!' Omdat
Pilatus het volk tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij, en Jezus liet hij geselen
en leverde hij over om gekruisigd te worden. De soldaten namen Hem mee in het
paleis, dat wil zeggen: het pretorium, en ze riepen heel de cohort bij elkaar. Ze deden
Hem een purperen mantel om, vlochten een krans van doorns en zetten Hem die op.
Ze begonnen Hem de groet te brengen: `Gegroet, koning van de Joden!' Ze sloegen
Hem met een rietstok op het hoofd, spuwden Hem in het gezicht, en knielden voor
Hem neer om Hem te huldigen. Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen
ze Hem de purperen mantel af en deden Hem zijn eigen kleren weer aan. Toen
brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
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Ze dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van zijn akker kwam, de vader
van Alexander en Rufus, om zijn kruis te dragen. Ze brachten Hem naar de plaats
Golgota, wat vertaald wordt met Schedelveld. Ze gaven Hem wijn met mirre, maar
Hij nam die niet aan. Ze kruisigden Hem en ze dobbelden om zijn kleren om te zien
wie wat zou krijgen. Het was het derde uur, toen ze Hem kruisigden. Het opschrift
met de reden van zijn veroordeling luidde: De koning van de Joden. Samen met Hem
kruisigden ze twee bandieten, één rechts en één links van Hem. De voorbijgangers
lasterden Hem en zeiden hoofdschuddend: `Ha, jij die de tempel afbreekt en in drie
dagen opbouwt, red jezelf en kom van het kruis af.' In dezelfde trant dreven ook de
hogepriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar de spot met Hem: `Anderen
heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden. De Messias, de koning van Israël; laat
Hij nu van het kruis afkomen, zodat we zien en geloven.' Ook degenen die samen met
Hem gekruisigd waren, maakten beledigende opmerkingen tegen Hem. Toen het zesde
uur aangebroken was, viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Op
het negende uur riep Jezus met luide stem: `Eloi, Eloi, lema sabachtani?' Dat betekent:
Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? Sommige omstanders
die het gehoord hadden, zeiden: `Hoor, Hij roept Elia!' Een van hen rende weg,
doopte een spons in wijn, stak die op een rietstok en wilde Hem te drinken geven.
`Laten we eens kijken of Elia Hem eraf komt halen', zei hij. Maar Jezus had, na het
slaken van een luide kreet, de Geest gegeven. Het voorhangsel in de tempel scheurde
van boven tot beneden in tweeën. Toen de centurio die tegenover Hem stond, zag dat
Hij op deze manier de geest gaf, zei hij: `Inderdaad, die man was de Zon van God.'
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