
 

 

 

 

 

 

 

 

Een groet van de aartsbisschop 

aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht 

bij het begin van het Paastriduum 2018 
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Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 

 

De dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen verenigen ons in het bijzonder met 

onze Heer Jezus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, totaal, tot op het kruis. Dit heeft Hij uit 

liefde gedaan. Jezus maakt zo Zijn eigen woorden waar: “Geen groter liefde kan iemand 

hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15, 13). 

 

Liefde is het wezen van God: “God is liefde” (1 Joh. 4, 16). Liefde zal daarom ook altijd het 

wezenlijke kenmerk moeten zijn van ons leven, omdat wij naar Zijn beeld en gelijkenis 

geschapen zijn. Temeer geldt dit wanneer we gedoopt en gevormd zijn en daardoor vervuld 

van de Heilige Geest vrienden van Jezus zijn, in ons persoonlijk leven en dat van ons samen 

als Kerk.  

 

Ons leven geven, uit liefde, voor elkaar – in navolging van Jezus – gebeurt op vele plaatsen, 

momenten en manieren. Ik denk hierbij aan de liefde van (groot)ouders voor hun 

(klein)kinderen, van (klein)kinderen voor hun (groot)ouders, van mensen voor een ander in 

nood (naar geest of lichaam), van mantelzorgers. Kortom van mensen die er zijn voor de 

ander, die met kleine of grote offers het leven van hun naaste – dichtbij of ver weg – 

verrijken, steunen en tot zegen zijn. In stilte gebeurt er heel veel goeds, uit liefde. Deze liefde 

getuigt van de Geest van God. Het is immers de Geest van God die in ons hart, in ons leven 

geloof, hoop en bovenal liefde wekt en versterkt en in de ander doet wekken en versterken. 

 

Dat wekken en versterken van de liefde van de Geest van God in ons, gebeurt op bijzondere 

wijze door de sacramenten. Bij het toedienen van een aantal sacramenten wordt olie gebruikt, 

opdat wij gezalfd worden, dat wil zeggen gesterkt met de Geest van de Heer en daardoor met 

de kracht van Zijn liefde. Het is mij elk jaar dan ook een grote vreugde als ik in de Goede 

Week tijdens de Chrismamis de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken mag zegenen en 

het Chrisma, de olie voor het doopsel, het vormsel en de priesterwijding, mag wijden. Door 

deze sacramenten geeft God ons de kracht om dienend in het leven te staan, in navolging van 

Jezus, die “niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven 

als losprijs voor velen” (Mc. 10, 45). 

 



Jezus spoort ons aan en bezielt ons om Zijn liefde na te volgen. Dat doen wij tijdens ons 

aardse leven. Maar het kan op diverse manieren ook nadat wij dit aardse leven verlaten 

hebben. De laatste maanden is er, zowel in de Tweede en de Eerste Kamer als in de media, 

veel aandacht geweest voor orgaandonatie, die zowel tijdens ons leven als na de dood kan 

plaatsvinden. Daarom is het goed om in de Witte Donderdaggroet van dit jaar bij het begin 

van het Paastriduum – de dagen waarin wij gedenken en vieren dat Jezus voor ons Zijn leven 

uit liefde heeft gegeven tot op het kruis – in herinnering te brengen dat het doneren van 

organen tijdens dit leven en na onze dood een daad van naastenliefde en solidariteit is, ten 

dienste van het leven van een ander.  

 

De Rooms-Katholieke Kerk prijst het doneren van organen in dit leven en na de dood aan, 

niet als een plicht, maar als een daad van naastenliefde, uit vrije wil. Het leven van een ander 

en daarmee dat van zijn of haar gezin, familie en/of vriendenkring kan er op grootse wijze 

mee geholpen zijn. Dankzij die gave worden medemensen in staat gesteld vaak nog jaren in 

een goede gezondheid verder te leven. 

 

Van harte hoop ik dat het bovenstaande u helpt om de keuze te maken die voor u en uw 

omgeving het beste is. Echter, ook voor iemand anders, die u niet kent, maar die u intens 

dankbaar zal zijn als u hem of haar na uw overlijden tot zegen bent door organen en/of 

weefsels te doneren. 

 

Bovendien hoop ik van harte dat de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen 

in uw parochie(s), ziekenhuis, zorginstelling, gevangenis, op missie in het buitenland of waar 

u en de uwen ook mogen zijn, in u en ons allen de liefde mogen versterken waarin onze Heer 

Jezus ons is voorgegaan. Hij leeft nu in de eeuwige liefde van de Vader, dankzij Pasen. En dat 

is ook onze Eindbestemming als wij Hem navolgen. 

 

Dat uw en ons aller Pasen zalig zij! 

 

 

 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht 


