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Dit is een gunstige week 
 
Een tijd die een uitnodiging wil zijn  
om te worden méér en méér: 
eenvoudig in stijl van leven  
enkelvoudig in echtheid  
meervoudig in deelbaarheid. 
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Met dit ‘Goede Weekbrevier’ stappen we in onze joods-christelijke traditie van het dagelijkse gebed. 
Vele christenen kiezen een vast tijdstip om te bidden: voor sommigen is dit een kort gebed wanneer ze 
in de auto stappen. Anderen kiezen een moment bij het slapen gaan, of wat meer tijd bij het begin van 
de dagtaak. Er zijn vele mogelijkheden, wat langer, wat korter… 
 
In veel vrije scholen is een gebedsmoment bij het openen van de dag een vaste, stevige traditie. Ook 
voor de leerkracht is dit vaak een dagelijks Bron-moment. Maar soms is er bij de leerkracht een verlangen 
naar meer. De Goede Week is hierbij zeker een gunstige tijd. 
  
Dit Goede Weekbrevier biedt voor elke dag gebeds- en bezinningsteksten aan die persoonlijk of in 
groep gebruikt kunnen worden. Daarnaast bieden we ook achtergrondinformatie bij de Goede Week. 
Waarom noemen we die week ‘goed’? Hoe ging het verder met Judas?...  
 
Er is gekozen voor nogal wat ‘lege’ ruimte. Die leegte kan gevuld worden met eigen gedachten, 
ervaringen, bedenkingen… We hebben geprobeerd om van alle teksten de auteur of de bron te 
vermelden. We vonden dit echter niet altijd terug, we verontschuldigen ons hiervoor en brengen graag 
de correctie aan! 
 
Bij een eerste oogopslag lijkt het misschien dat we achterstevoren beginnen. We openen dit brevier 
namelijk met het Emmaüsverhaal. Hiermee sluiten we aan bij de Eerste Christenen die vanuit de ervaring 
dat Jezus verrezen is, steeds meer overtuigd raken dat Jezus werkelijk de Messias is. Die overtuiging 
wilden ze bekrachtigen met de herinneringen aan vele gebeurtenissen die ze met Jezus beleefden. Een 
verhaal vertellen waarvan je het slot kent, legt een andere glans op het verhaal, bepaalde details en 
woorden (bv. het woordje ‘dood’) zijn niet onbelangrijk!  Dit is zeker ook zo voor het lijdensverhaal van 
Jezus van Nazareth. 
 
We hopen dat deze drukke laatste week voor de paasvakantie alle kansen mag krijgen en geven om 
deze als een ‘heilige, gunstige, goede week’ te beleven! We wensen het jullie toe! 
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Het eerste verhaal over Jezus 
 
Nico ter Linden opent zijn kinderbijbel ‘Koning op een ezel’, de verhalen uit het Nieuwe Testament, op 
deze wijze: 
 
blz. 13: “Hij had nooit naar Jeruzalem moeten gaan,” zei Matteüs bedroefd. “En we hadden Hem nog 
zo gewaarschuwd: als Je naar Jeruzalem gaat, maken ze Je dood. Maar eigenwijs als Hij was, Hij wilde 
niet luisteren.” “Eigenlijk luisterde Hij alleen maar naar God,” zei Lucas. 
 
“Maar God wilde toch niet dat Jezus zou worden vermoord?” zei Matteüs. “Natuurlijk niet,” zei Lucas. 
“Maar misschien wilde God wel dat Hij naar Jeruzalem ging. Want hier wonen de mensen die het voor 
het zeggen hebben in het land en in de tempel. Als je wilt dat er iets verandert, dan moet je hier zijn. En 
laten we eerlijk wezen: wij hoopten toch ook dat Hij zijn werk zou kunnen afmaken? Wij hoopten toch 
ook dat de mensen anders zouden gaan denken en anders zouden gaan doen? Er zou een nieuwe tijd 
aanbreken in het hele land.”  
 
“Ja, dat is zo,” zei Matteüs. “En nu is al onze hoop vervlogen. Zullen we maar teruggaan naar waar we 
vandaan komen, terug naar Emmaüs? Nemen we ons oude vak weer op. Wat anders? Deze wereld zit 
niet goed in elkaar, Lucas, het slechte wint het altijd van het goede. Dat heb je net weer kunnen zien.” 
“Je hebt gelijk,” zei Lucas. “Het is jammer maar waar. Als we meteen onze spullen pakken, zijn we voor 
het donker weer thuis.” 
 
blz.14 en 15 (samengevat): Lucas en Matteüs stappen naar Emmaüs vertellend over Jezus… “Hij had iets 
van God,” zegden ze, “Hij hield van iedereen evenveel: groot of klein, arm of rijk, van zijn eigen volk 
maar ook van vreemdelingen.” Ze herinnerden zich dat Jezus het altijd over zijn Vader had, wanneer Hij 
over God sprak. Ook vertelden ze over de vele keren dat ze samen met Jezus aan tafel zaten. Met 
zoveel verschillende mensen aan één tafel. Dan nam Jezus zo’n groot rond brood, en dat brak Hij, en 
iedereen kreeg een stuk. “Brood van God,” zei Jezus toen, “Brood van God die het graan laat groeien, 
voor iedereen.” 
 
blz. 18 en 19 (samengevat): Ook herinnerden ze zich dat Jezus zo graag over Mozes en Elia vertelde. 
“Het geloof van Mozes is ook mijn geloof”, zei Jezus altijd. En Elia was een profeet, net als Jezus. 
Vertellend kwamen Lucas en Matteüs terug thuis. Het was al avond. Ze moesten maar eens wat gaan 
eten.  
 
Lucas schonk wijn in en hief de beker, Matteüs nam een groot rond brood, brak het en gaf een stuk aan 
Lucas. “Brood van God,” zei hij. “Brood van God, die het graan laat groeien,” zei Lucas. Ze aten. “Weet 
je wat ik zit te bedenken?” zei Matteüs. “Geen brood zonder graan. Maar graan moet eerst gezaaid 
worden. Een graankorrel gaat in de aarde, hij sterft, maar God maakt er een nieuwe gestalte van: een 
prachtige korenaar staat op uit de dood.” Ze aten in stilte. “Zit jij nu ook aan Jezus te denken?” vroeg 
Lucas. “Ja,” zei Matteüs, “ik denk inderdaad aan Jezus. Zou Hij ook, als die korenaar…? Of maak ik 
mezelf nu wat wijs?” 
 
blz. 20: De nacht ging voorbij. Het werd weer licht. Een nieuwe dag brak aan in Emmaüs. “Je zult het 
misschien gek vinden, wat ik nu ga zeggen,” zei Lucas tegen Matteüs, “maar toen jij gisterenavond het 
brood brak en ervan deelde, toen was het net alsof we niet alleen maar met ons tweeën waren, maar 
met z’n drieën. Het was net alsof Jezus weer bij ons was.” “Dat vind ik helemaal niet gek,” zei Matteüs. 
 
“Achteraf vind ik het ook niet meer zo dwaas dat de vrouwen die net als wij met Jezus zijn meegegaan, 
zeggen dat zij Hem na zijn dood hebben gezien, dat Hij aan hen is verschenen.” “Denk je dat ze Hem 
echt hebben gezien,” vroeg Lucas, “of hebben ze zich dat verbeeld? Misschien zagen ze Hem alleen 
maar omdat ze het zo graag wilden.” “Dat zou kunnen,” zei Matteüs. “Die vrouwen zijn net als wij, ze 
willen niets liever. Maar God wil, denk ik ook niets liever. Hij wilde dat wij geloven wat Jezus ook 
geloofde: dat ons leven niet eindigt met de dood. God ontfermt zich over de doden, zoals Hij zich over 
de gestorven Mozes heeft ontfermd en zoals Hij de profeet Elia in een vurige wagen met  
Goede Weekbrevier voor de leerkracht, blz. 4 
vurige paarden ten hemel liet opvaren. Het zou heel goed kunnen dat het God is die de vrouwen dat 
hemelse visioen heeft ingegeven, zoals Hij jou gisterenavond op de gedachte bracht dat Jezus in ons 
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midden was bij het breken van het brood.” “We moeten de hoop niet verliezen, Matteüs,” zei Lucas. “De 
God van Mozes en Elia, de God die Jozef uit de put haalde, en ons volk uit Egypte, en Jona uit de vis 
en Daniël uit de leeuwenkuil, die God heeft zich ook over Jezus ontfermd. En daarom moeten jij en ik niet 
hier in Emmaüs blijven, in ons oude leven. Wij moeten teruggaan, terug naar Jeruzalem, naar de vrouwen 
en de anderen. Samen met hen moeten wij de herinnering aan Jezus levend houden.” 
 
Matteüs dacht na. “Waar denk je aan?” vroeg Lucas. “Ik denk eraan,” zei Matteüs, “dat het verhaal van 
Jezus dan moeten worden opgeschreven. Anders weet later niemand meer wie Hij was. Zoals Mozes en 
Elia dankzij de oude verhalen in de herinnering voortbestaan, zo moet ook Jezus voortleven. Wie na ons 
geboren worden, moeten weten hoe Hij leefde en waarom Hij stierf. Ze moeten Jezus ontmoeten, net 
zoals wij Hem hebben ontmoet. Misschien moeten wij die verhalen wel opschrijven, Lucas.” “Wij?” “Ja, 
wij.” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo ontstond het eerste verhaal over Jezus. De vrienden van Emmaüs vertelden hun ervaringen en schreven 
het neer. Vanuit dat paasgeloof groeiden alle andere verhalen. Zo komt het dat heel wat 
evangelieverhalen reeds paasverhalen zijn. 
 
Het zou de moeite waard zijn de evangelies eens hierop na te lezen: hoe vaak en op hoeveel manieren 
ze reeds tevoren toespelingen maken op de apotheose: de opstanding. Je zou bijna kunnen zeggen: 
telkens als de evangelist het woord ‘opstaan’ of ‘verrijzen’ gebruikt, moet er bij de christenlezer een rood 
lampje gaan branden. Dat woord is immers zo’n geladen christelijk woord, dat het wel de herinnering 
aan Jezus’ opstanding en verrijzenis moet oproepen. Enkele voorbeelden: Wanneer Lukas schrijft over 
de arme Lazarus en de rijke vrek maakt hij een verwijzing naar ‘maar als er iemand uit de doden naar 
hen toegaat…’.Wij weten wie er bedoeld wordt. Wanneer Jezus vertelt over de graankorrel die in de 
aarde moet vallen en sterven, wil ze verrijzen en honderdvoudig vrucht dragen. De verloren zoon was 
‘dood’ en is ‘weer levend geworden’… Het brood van het Laatste Avondmaal moet sterven (opgegeten 
worden) om mens te worden. “Ik zal verrijzen in jou”, zegt Jezus, “Jij bent de buitenkant. Ik zal je 
binnenkant zijn; je leven, je liefde. Ik zal in je opgaan. En jij moet aan de buitenkant laten zien, dat Ik 
van binnen bij jou leef.”  
 
Jezus in de Hof van Olijven, aan doodsangst ten prooi: “Toen stond Hij op uit zijn gebed en ging naar 
zijn leerlingen.” In zijn gebed vlak voor zijn lijden is Jezus eigenlijk al duizend doden gestorven. Maar 
daar staat Hij uit op en gaat door. Op dit moment is Jezus’ verrijzenis begonnen… 
 

Inspiratie: ‘Als er zoveel ellende is… verhalen over God’, Dries van den Akker
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Goede Week 

 

 

HIJ 

Veertig dagen 
veertig nachten, 
dit is heel zijn leven, 
was een woestijn: 
dagelijks overduidelijk 
wat mensen bezielt, 
dagelijks tasten 
naar de wil van God. 

Een allesdurver 
moest Hij zijn: 
onkwetsbaar, 
zichtbaar door engelen 
op handen gedragen, - 

een alleskunner 
moest Hij zijn: 
onovertroffen, 
in staat om van stenen 
brood te maken, - 

een almachtige 
moest Hij zijn: 
onoverwinnelijk, 
op wie zelfs de dood 
geen vat zou hebben. 

Telkens opnieuw 
ook door zijn vrienden 
hierom gevraagd, 
riep Hij tenslotte 
geërgerd uit: 
dwing Mij niet 
naar de kleine wensen 
van de mensen; 
ga weg, satan, 
God is anders. 

 

 

 

 

WIJ 

Reclame en mode 
klinkende leuzen 

opgepoetste schittering 
verplichten mij. 

De sterren van de buis 
jongens die het maken 

helden van het witte doek 
als heiligen vereerd en aanbeden, - 

ik vergaap me. 

Dat hele kluwen 
van de succesformule, 

dat verwachtingspatroon 
bedacht en opgelegd 
door een centenbestel 

zegt mij 
wie en wat 

ik behoor te zijn. 

Soms weet ik het zeker: 
het is niet waar, 

een mens is anders. 

HIJ TENSLOTTE 

De laatste avond 
met een bang vermoeden 

samen aan tafel 
beleefden zijn vrienden 
de schrik van hun leven: 

Het is voor het laatst 
dat ik met jullie 
eet en drink, - 

tot dan 
bij de Vader. 

Het hartgrondige protest 
- toen nog - 

bij monde van Petrus: 
dat zal jou 

niet overkomen! 

en Hij: 
ga weg, satan; 

een mens gaat heen 
zoals is bepaald. 

 
Peer Verhoeven 
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Hij die uit God geboren is  
waagt zich nu aan de duisternis,  

omarmt de nacht, ontwijkt die niet  
en drinkt daar in het doodsgebied  

de beker vol verdriet. 
 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit  
in eenzaamheid. Maar niemand stuit  

zijn vast geloof dat deze weg  
ten einde toe wordt afgelegd  

als aller mensen knecht. 
 

In brood en wijn gedenken wij  
hoe Hij uit dood en slavernij  

ons heeft geleid. De weg is vrij.  
Nog vraagt Hij: waak en bid met Mij  

de duisternis voorbij. 
 

Hij die de uittocht heeft volbracht,  
de doodszee trad in diepe nacht –  

wij waken, bidden, wachten Hem.  
De zon gaat op, dan klinkt zijn stem:  

hier is Jeruzalem! 
 

Sytze de Vries 
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JEZUS VAN NAZARETH - A MAN FOR ALL SEASONS… 
 
Hij was een arme, zo leren ons de oudste bronnen, 
hoewel vooral de rijken dat tot op vandaag niet willen weten. 
Zijn vader heette Jozef, was een timmerman. 
Eenzaamheid en bij Zijn Vader zijn waren Hem liever 
dan alle drukte en gedoe in de tempel van Jeruzalem. 
Zoals Johannes deed, die priesterzoon, dat vond Hij hèt van hèt: 
de woestijn ingaan, en wegwijs worden in de jungle  
die wij van deze wereld hebben gemaakt. 
Messcherpe woorden leerde Hij daar bij de Doper werpen, 
want die was zelf als een chirurg die uit zijn eigen lijf 
de zweren al had weggesneden. 
Toorn en vuur, de bijl ligt aan de wortel; 
kaf van koren gescheiden en resolute ommekeer  
waren de duidelijke woorden die Hij er leerde kennen en hanteren. 
Liet zich tenslotte dopen in de Jordaanrivier: 
afdalen en ondergedompeld worden in het volle leven, 
zwartgalligheid wegwassen, Gezalfde durven zijn, geweldig leven…   
En dan: niet op een troon,  maar grondwerk doen – 
nooit ofte nimmer welke macht dan ook aanbidden. 
Vader leren zeggen, Abba, tedere Moederschoot. 
En ook: de handen uit de mouwen steken, 
mensen genezen van alles waar een mens maar aan lijden kan. 
Goed nieuws werd Hij, tot ver over de grenzen heen, 
dwars door gordijnen ongeloof, in het gezicht van vele vreemde goden. 
Zalig was Hij om te horen en te zien. 
Kleine mensen kwamen op verhaal bij Hem, 
konden vooruit, wilden weer leven. 
 
Hij had vrienden nodig, maar vond ze niet waar je zou denken,  
bij rechtgelovigen en schriftgeleerden – die wilden niet… 
Zocht dan maar wat mensenvissers bij elkaar op goed geluk,  
stielmannen, die wilden vangen onbevangen. 
Hij leerde ze de vissen brengen naar het water tóe - 
er liggen er zo heel veel dood te gaan  
op het uitgedroogde land van het dagelijks bestaan. 
En zo terloops werd er een vaste groep gevormd, 
ze gingen met Hem mee,  
veel vrouwen ook, avonturiers en vreemdelingen,  
levend van dauw en van gemeenzaamheid. 
Toen nog niet zwaar gebukt  
onder eeuwen instituut en loodzware structuren, 
maar vrank en vrij – ja, lopend over water zelfs, desnoods. 
Zij waren samen vol visioenen van hoe het kan en zijn zal ooit. 
./.. 
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Altijd zag Hij de majesteit van onaanzienlijk leven. 
Hij respecteerde het, koesterde elk schuchter nieuw begin. 

Hij nam de draad op waar die lang was blijven liggen, 
bij aartsvaders en profeten, zieners, dromers waar Hij verrukt van was. 

Hij kwam bij iedereen aan huis, 
de eersten de besten, geslaagd, mislukt, dakloos of hopeloos… 

Geen fletse preekjes, geen holle frazen,  
geen dogma’s, halve waarheden, loze praat. 

Maar handenvol leven – daarin was Hij een Meester. 
Hij kreeg de naam en faam te kunnen troosten, 

en wat beslissend was: Hij deed het in de Naam  
van Hem die heet ‘Ik-zal-er-zijn’. 

Ongewoon vertrouwd was Hij met Jahwe-God, 
Die van het brandend braambos en de zachte bries, 

vanouds gekend, maar lang vergeten… 
 

Die Jezus wist te breken met wat heilig en onwrikbaar was.  
Hij leerde dat je weg moet uit wat afhoudt van Gods Rijk – 

resoluut je schepen achter je durven verbranden, strompelend  
achter een vuurzuil en een wolkkolom – God voor je uit… 

 
Werd toen gevangen en gedood – het moest er eens van komen. 

En toch kon Hij nog ‘Vader’ zeggen in Zijn laatste uur, in strijd en overgave. 
‘Laat deze kelk voorbijgaan alstublieft – maar mij geschiede naar Uw Woord…’ 

 
Ze zeggen nu al eeuwen dat Hij leeft voorgoed. 

Wij weten: Hij leeft enkel maar in wie hun leven willen delen met elkaar. 
Hij die genoemd wordt de Verlosser, Knecht en Mensenzoon… 

 
Geert Dedecker 
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Was u liever in de drukte gebleven? 
Ik probeer stil te worden, 
zoek de stilte, 
even helemaal niets, ontspannen. 
 
In de stilte ontdek ik 
hoe druk het in mijn hoofd is 
 
Soms vind ik stilte eng; 
stel dat er iets naar boven komt 
wat ik niet zien wil? 
Dan ben ik slaaf van mijn eigen bedrijvigheid, 
hol van het een naar het andere, 
op de vlucht voor een waarheid over mezelf. 
 
Ik heb de stilte nodig om tot mezelf 
en tot God te komen. 
 
Etty Hillesum zegt het heel treffend: 
'Ik heb God, die heel diep in mezelf zit, 
bedolven onder het puin.' 
 
Ruimen moet ik dat puin, schoonmaak houden. 
Puin van drukte 
hersenspinsels, 
oud zeer, 
wantrouwen. 
 
Stilte is de grote schoonmaker van de ziel. 
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JHWH  
is jouw Naam. 

JHWH,  
stilte waarin de stappen 

klinken van tirannen die vertrekken. 
 

JHWH: 
een gat in muurvaste situaties, 

een gat in de muur van de sterksten. 
Jij, 

Jij wil niet – met luid gedruis - 
over wapens gesprenkeld worden, 

op munten geslagen, op markten verhandeld. 
 

‘Gott-mit-uns’ is niet jouw Naam. 
 

Jij, 
Jij wil niet – met vroom gepraat - 

in oorlogen dienen, 
geen ‘vrije’en andere markten zegenen. 

 
‘In Go we trust’ is Jou een gruwel. 

Jij, JHWH, 
geladen Stilte, 

Jij openbaart je in mensen en in groepen 
die muren in beweging brengen. 

 
Jij-zal-er-zijn 

waar slaven zichzelf bevrijden, 
waar slaven hun onderdrukkers verlossen 

van hun goden-met-hen. 
 

JHWH, 
tedere Stilte is jouw Naam. 

 
Luc Vankrunkelsven 
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belijdenis op palmzondag 
 
Ik geloof vast 
dat Jezus Christus 
op een unieke, onovertroffen manier 
het mysterie van God ontsloten heeft 
en meteen ook 
de zin, het doel en de verwachtingen van het menselijk 
bestaan. 
Hij gaf de beste sleutel 
om de structuren van de wereld en het leven, 
en van mijn eigen levensgeschiedenis te kunnen 
verstaan. 
Ik ben ervan overtuigd dat mijn christelijke, katholieke 
geloof 
voor mij de meest verhelderende 
en meest zinvolle geloofsbeleving is. 
 
Ik houd van de kerk 
ondanks al haar tekorten die soms hemeltergend zijn, 
ik houd van haar 
als gemeenschap van de vele mensen 
die ter wille van Christus hun leven voor anderen 
ingezet hebben, 
en ook nu inzetten 
op een eenvoudige en onopvallende manier, 
en die uit hun geloof de kracht putten 
om trouw te blijven en te dienen. 
Ik houd van de kerk als gemeenschap  
van mensen die door Christus bezield zijn, 
een gemeenschap die 
talloze overtuigende voorbeelden van gelovig leven 
heeft voortgebracht 
en nog voortbrengt, 
en die een boeiende, geestelijke traditie bezit. 
 
Ik wil ons geloof vieren 
en uitzingen voor de wereld 
met vrije mensen 
die er vreugde aan beleven. 
 
Bernardin Schellenberger 

 

 
 
 
 

belijdenis op Witte Donderdag 
 

Geloven is een doe-woord 
een opdracht die concreet gebeurt  

in het dagelijks leven. 
 

Het is bouwen aan een groep 
waar mensen met elkaar verbonden zijn 

als ranken aan de wijnstok, 
waar de kleinen worden groot gemaakt 

en de armen zalig geprezen, 
waar zachte moed wordt geleerd, 

waar honger naar gerechtigheid 
levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse 

samenleven, vrede wordt gemaakt. 
 

Geloven is bouwen aan een groep 
waar het geknakte riet niet gebroken wordt, 

waar wie verlamd was 
weer kan opstaan, 

nieuwe kracht opdoet in handen en voeten 
om te leven voor anderen. 

 
Geloven is oog krijgen 

voor mensen langs de weg 
en gaandeweg ontdekken 

dat wat voor de minsten is gedaan, 
aan Hem is gedaan. 

 
Geloven is bouwen aan een groep 

die zout is in de wereld, 
licht in het donker, gist in het deeg. 

 
Geloven is een doe-woord 

een opdracht die nooit af is... 
 

Ik geloof in God die onze Vader is. Hij is de 
hartenklop van ons bestaan, stem en stilte, geven 
en ontvangen. Hij heeft de wereld in onze handen 
toevertrouwd. Ik geloof in Jezus Christus, Gods 
mens geworden woord. Hij heeft ons voorgeleefd 
wat liefde kan, hoop en vreugde, sterven en 
verrijzen. Hij blijft aanwezig in woord en lichaam, 
totdat Hij komt. Ik geloof in de Geest die ons tot 
liefde roept. Hij schenkt ons aan elkaar als licht en 
troost, brood en vrede, danken en vergeven. Hij 
roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. 
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belijdenis voor Goede Vrijdag 
 
Ik geloof in Jezus Christus 
die ons mens-zijn aannam, 
die zich arm maakte met het volk, 
de waarheid sprak met moed, 
die een koninkrijk  
van rechtvaardigheid en liefde predikte 
en daarom gevangen genomen werd,  
gefolterd en gedood. 
 
Maar om Zijn goedkeuring te tonen, 
heeft God Hem doen verrijzen 
en vandaag leeft Hij midden onder ons. 
 
Ik geloof in de heilige Geest, 
die ons christen maakt, 
bouwers aan een nieuwe wereld waar 
rechtvaardigheid heerst, 
waar mensen vrij zijn en allen zussen en broers. 
 
Ik geloof in de Kerk, 
die de zending van Christus voortzet, 
die, ondanks de vervolgingen  
stevig en geloofwaardig blijft, 
die door woord en leven het goede nieuws 
van bevrijding verkondigt. 
 
Ik geloof in de kracht van mensen 
verenigd in één. 
 
uitgesproken in Iquoçu (Brazilië)  
door 9 bisschoppen en 5000 gelovigen, 
nadat bisschop Hypolitouas ontvoerd, naakt achtergelaten 
en met mercurochroom besmeerd was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

belijdenis voor Pasen 
 

Gelooft gij in God 
niet zichtbaar, niet tastbaar, 

maar toch aanwezig in elke mens? 
 

Ja, wij geloven. 
 

Gelooft gij in Jezus 
omdat Hij hoopvolle woorden sprak, 

maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en 
verrijzenis, 

Weg, Waarheid en Leven is? 
 

Ja, wij geloven. 
 

Gelooft gij in de Geest 
bron van hoop en toekomst voor elke mens. 

Die met ons op weg gaat 
naar een hoopvolle toekomst 

ook doorheen de moeilijke momenten  
van het leven? 

 
Ja, wij geloven. 

 
Gelooft gij in de verrijzenis van de mens. 
Gelooft gij dat echt mens-zijn mogelijk is 

omdat God ons tot nieuw leven roept 
omwille van de liefde die sterker is dan de dood? 

 
Ja, wij geloven. 

 
Gelooft gij  

in de kracht van de christelijke gemeenschappen 
die mensen bemoedigt en ondersteunt 

om samen de weg tot licht en leven te gaan 
in gerechtigheid en vrede? 

 
Ja, dat geloven wij. 

 
bron: Goede Bijstand Brussel 
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Maandag in de Goede Week  
26 maart 2018 
Koning op een ezel 
 
Met Palmzondag begint de Goede Week, de dagen die we afstappen op weg naar Pasen, het 
kernmoment van het kerkelijke jaar en de kerngedachte van het christelijke geloof. De opstanding staat 
niet los van ons leven, ze is geen toegevoegd extraatje op het einde, ze begint nadat we de stad zijn 
binnengetrokken op de rug van de ezel, als een dienaar. “Het paasfeest was op handen.” Met deze 
woorden begint Johannes het dertiende hoofdstuk van zijn evangelie. Het relaas dat de vierde evangelist 
brengt van het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus beslaat niet minder dan negen hoofdstukken. 
Het is als het ware een boek op zich. Een boek in een boek, een verhaal in het verhaal, het drama in het 
leven. Hij notuleert als het ware minuut na minuut, waardoor de spanning per zin toeneemt. 
Het drama van Jezus’ lijden en dood begint bij Johannes zoals in een thriller met een tijdsaanduiding: 
het paasfeest was op handen. Belangrijke dagen in de joodse gemeenschap waarin altijd onverwachte 
dingen gebeuren, want er zakt veel volk naar Jeruzalem af. Het paasfeest was op handen: het 
tijdsmechanisme is in gang gezet. De klok begint te tikken: Jezus wist dat zijn uur gekomen was, schrijft 
Johannes.  
Maar het eerste wat Jezus doet, nadat hij de stad in binnengekomen en zich bij zijn leerlingen heeft 
vervoegd, lijkt tegengesteld aan de spanning die deze tijdsaanduiding oproept. Veeleer een huiselijke 
scène krijgen we te zien. Jezus staat van tafel op, doet een schort aan, giet water in een waskom en wast 
de voeten van zijn leerlingen. Hoe kan dat nu? We verwachten wat anders van iemand wiens leven 
gevaar loopt.  
We vergissen ons. Er staat niet wat er staat. We hebben ten andere niet goed geluisterd naar de eerste 
zin: het paasfeest was op handen. Wat herdenkt het joodse paasfeest? Juist, de uittocht uit Egypte. Dat 
het joodse volk onder leiding van Mozes, wadend door de zee, ontsnappen kon aan het Egyptische leger 
en aldus aan de knoet van de verdrukking. Oost-Europeanen die het communistische juk nog hebben 
gekend, zouden zeggen: de joden hebben met hun voeten gestemd. Ze liepen weg, trokken de grens 
over. 
Dat zegt Jezus ons op Witte Donderdag: je moet een grens oversteken, als je mijn leerling wilt worden. 
Je moet met je voeten stemmen tegen het oude leven, als je de bevrijding wilt vinden. Je moet het 
verleden achter je laten, als je wilt leven vanuit de verrijzenisgedachte. Kortom, je moet met je voeten 
het water door dat de grens tekent. De verrijzenis begint bij de voetwassing. 
Jezus wast de voeten. Hij spoelt het vuil en het zweet, het zand en het stof af. Hij aanvaardt ons zoals 
we zijn, vanwaar we komen, met alle vuil van onszelf en van onderweg, maar tevens leert Hij: nu wordt 
het anders. Er zit een dikke grens tussen gisteren en morgen. Het verleden is het verleden, je laat het 
achter je, zoals Mozes en zijn volk Egypte. Het water van de zee vloeide weer samen, het Egyptische 
leger verdronk erin. Jezus droogt de voeten. Het stof van de weg van het leven daalt neer in het water 
van de waskom, het zakt op de bodem. Anders worden is de dagelijkse herhaling van gedoopt worden, 
herboren worden door in het water van de dood achter te laten wat niet tot het echte leven behoort.  
In het laatste (éénentwintigste) hoofdstuk van het Johannesevangelie zien we nogmaals een waterscène. 
Na zijn dood en verrijzenis verschijnt Jezus aan zijn leerlingen, terwijl ze aan het vissen zijn op het meer 
van Tiberias. Ze hebben hun oude (beroeps)leven hervat. Ze hebben eigenlijk de draad van vroeger 
weer opgenomen (om het oudtestamentisch te zeggen, ze zijn naar Egypte teruggekeerd). En dan 
gebeurt iets merkwaardigs. Johannes herkent Jezus die op de oever staat. Daarom springt Simon Petrus 
in het water. Hij zwemt naar de oever. Hij gaat door het water naar een nieuw leven. Uit het water 
gekomen, krijgt hij van Jezus een nieuwe, definitieve opdracht: mensen hoeden, mensen weiden.  
Dienen dus. Pasen en de verrijzenis in ons leven beginnen, als we de waterdichte grens hebben 
overgestoken tussen heersen en dienen. De Goede Week begint pas echt bij de voetwassing. Wanneer 
we ons bekeren tot nederige dienstbaarheid. De voetwassing is dan ook niet zomaar een (merkwaardig) 
ritueel uit de viering van Witte Donderdag, het is een houding voor elke dag. In de nederigheid herrijst 
de Kerk, in de dienstbaarheid wordt het geloof bevrijdend. Een Kerk die alleen op Witte Donderdag 
(vooraf gewassen) voeten (van vooraf geselecteerde kandidaten) zou wassen, maar neerbuigend haar 
voeten veegt aan de kleine mens, loopt niet in het spoor van Jezus.  

Mark Van de Voorde  
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Hij was maar de Man op een ezel,  
eenvoudig en zonder aanzien. 

 
Zonder grote parade,  

zonder rode loper onder de voeten,  
zonder lijfwachten.  

 
Geen speciale veiligheidsmaatregelen,  

geen agenten,  
geen afzettingen en geen geblokkeerde wegen. 

 
Hij was maar de Man op een ezel,  

de koning der armen,  
de Messias van dienst.  

 
Zonder troon,  

zonder triomfantelijke en plechtige ontvangst van de overheid,  
zonder diplomatieke aanwezigheid.  

 
Hij was maar de Man op een ezel,  

vol aandacht voor de minstbedeelden,  
vol zorg voor de uitgestotenen  

en toch in het verzet tegen uitbuiting  
en onrechtvaardigheid. 

 
Hij was maar de Man op een ezel,  

de zachtste van alle mensen.  
 

Hij reed op een zacht dier,  
de hardste stad van alle steden binnen.  

 
Moeten wij dan ook die Man op de ezel  

in ons leven niet binnenlaten  
en ons grondig veranderen  

als wij zijn Naam willen dragen? 
 

Auteur ons onbekend Bron:  
www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/4ingen.php 
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Zegen deze twijg 
 
Gij die leven - vrede zijt, 
 

zegen dit groen dat 
onze winter overleeft, 
 

zegen deze tak 
hoopvol teken 
van leven op aarde, 
zegen deze twijg 
kwetsbaar houvast 
in weer en wind, 
 

zegen deze palm 
thuis op het kruis 
gestoken, 
tussen het zaad 
in de grond geplant, 
 

op de drukke kruispunten 
van onze wegen, - 
 

God 
zegen hen die 
kost wat kost 
steeds maar weer 
hier en overal 
vrede brengen 
om vrede vragen, 
 

zegen ons 
met de naam van Jezus 
die uw vrede en liefde is, 
 

amen. 

 
De Goede Week 
Met palmzondag begint de Goede Week of Stille Week of Heilige Week. De laatste dagen van die 
week - van Witte Donderdag tot en met paaszaterdag - vormen het hoogtepunt van de voorbereiding 
op Pasen. De Kerk gedenkt het lijden en het sterven van Jezus Christus. De benaming Goede Week 
verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd. Lange 
tijd mocht er in deze week geen zware lichamelijke arbeid worden verricht, er vonden geen 
rechtszittingen plaats en er mochten geen schulden worden opgevraagd. Gevangenen kregen mildere 
straffen of zelfs amnestie. Palmzondag of Palmpasen, is de laatste zondag vóór Pasen en de start van 
de Goede Week.  
 
De vier evangelisten (Matteüs 21, 1-11; Marcus 11, 1-10; Lucas 19, 29-44; Johannes 12, 12-19) 
getuigen hoe Jezus in Jeruzalem, de beloofde stad van God,  als een koning werd ingehaald. Maar dan 
als een ongewone koning: gezeten op een ezeltje en zonder leger, een koning van de gewone mensen, 
die dan ook in groten getale uitliepen. Ze zwaaiden met palmtakken, riepen ‘Hosanna!’ en legden kleren 
en doeken op de weg, als een loper voor Hem uit. Uit het feit dat alle vier de evangelisten over deze 
intocht schrijven, kan in ieder geval geconcludeerd worden dat ze het als een heel belangrijke 
gebeurtenis hebben ervaren. Als herinnering daaraan worden in de kerkdienst buxustakjes gezegend en 
aan de kerkgangers uitgedeeld. Die kunnen ze mee naar huis nemen om het te bewaren achter het 
kruisbeeld. Bijna een jaar later, op Aswoensdag, worden de takjes weer meegenomen naar de kerk. 
Daar worden ze verbrand en de as daarvan wordt gebruikt voor het askruisje. Zo wordt het jaar 'rond' 
gemaakt.  
 

Bron: kerknet 
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DE LIEFDE... 
 

De liefde is belachelijk. 
Ze rijdt op een ezel 

over uitgespreide klederen. 
Men juicht haar toe 

en ze draagt doornen kronen. 
Ze zoekt asiel 

als een aanklacht 
over heel de wereld. 

Steeds nog sleept de zaak zich voort. 
 

Ze gedraagt zich niet onhandelbaar 
maar dwarsboomt de routine van hen die de macht hebben. 

Ze laat zich niet verbitteren, 
ze balt niet haar vuist 
ze helpt zichzelf niet 

en ze verheugt zich niet 
over het onrecht, 

maar trekt partij voor de uitgebuite. 
 

Daarom is het levensgevaarlijk zich met haar in te laten. 
Ze is subversief 

en ze zou je bewust kunnen maken 
en de gang van zaken doorkruisen. 

Daarom ontlopen we haar 
totdat de haan driemaal kraait 

in de morgen. 
 

De liefde houdt niet op 
mij onzeker te maken. 

Ze vindt spleten om binnen te dringen 
waar ik er geen vermoedde. 

Ze overreed me 
in de moedertaal van de mens. 

Ze opent mij de ogen voor mijn blinde vlek. 
 

Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, 
deze drie. 

Maar de liefde is de zwakste schakel in de keten 
en dat is haar kracht 

die de duivelskring doorbreekt. 
 

‘Uit de schaduw’ - Welzijnszorg  
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“Mijn dienstknecht, mijn geliefde – 
mijn geest op jou gelegd.” 
Die woorden zal je weten. 
Een leven zwaar te dragen 
heeft Hij je aangezegd. 
 
Geschaduwd zal je worden, 
gewantrouwd om zijn woord, 
om wat je weet dat recht is –  
En zou je het volbrengen 
God weet, je werd vermoord. 
Dat hebben onze ogen 
gezien: hoe ’t één verging 
die slaven wou bevrijden, 
hoe als een slaaf gekruisigd 
Hij te sterven hing. 
 
Zo zal ook, wie het onrecht 
wil inzien en weerstaan, 
door nachten van niet weten, 
niet durven, niet meer kunnen, 
door zeven hellen gaan. 
 
Ik zag een mens, geslagen, 
met onverwoest gezicht 
uit nacht te voorschijn komen. 
Ik dacht: Hoe kan het lijden 
een weg zijn naar het licht? 
 
Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord. 
De woorden waren heen. 
Toen zag ik nog een ander: 
die ene droeg de ander, 
de ander droeg de een. 
Mijn dienstknecht, mijn geliefde, 
heeft Hij tot jou gezegd. 
Jij grondvest recht op aarde. 
Hij heeft jouw hand genomen, 
Zijn geest op jou gelegd. 
 
Verlicht de blinde ogen. 
Breek door muren heen. 
En die daar zitten gevangen 
in hun stikdonkere kerker: 
bevrijd ze één voor één.  
 
H. Oosterhuis 
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Over het koningschap bij Matteüs  
 
Wanneer de Romeinse soldaten boven het hoofd van de gekruisigde Jezus het bordje timmeren ‘Koning 
van de Joden’, is dat voor hen een aardige grap. Zoals beulen altijd grappen moeten maken, om hun 
slachtoffers op afstand te houden. Zij hadden eerder al ‘koninkje gespeeld’ met Jezus. Met het tafelkleed, 
dat net de goede, koninklijke rode kleur had, en met de gevlochten krans, die ze ook altijd maakten voor 
hun eigen Caesar, na alweer een overwinning: Ave Caesar! Dat er nu doornen aan zaten, had voor hen 
de pret alleen maar verhoogd: Ave Rex! Heil koning! 
 
Wat ze niet wisten, was dat Jezus zelf hun al voor was geweest. Dat Hij zelf al eens koninkje gespeeld 
had met zijn leerlingen, op de dag dat ze voor het loofhuttenfeest in Jeruzalem arriveerden. Op een 
ezel, van de buurman geleend, en de beschikbare garderobe als rode loper. 
 
Het is met name Matteüs die volop inzet op koning Jezus. De koning regeert, heeft een troon en heeft 
een beleid. Maar Hij regeert wel, zoals de kerkvaders het noemden, vanaf het hout. Matteüs zet er vaart 
achter: de andere evangeliën kennen verhalen over de reacties op de opstanding: aarzeling, vrees en 
vreugde, en ongeloof. Matteüs neemt direct aansluitend als het ware Hemelvaart en Pinksteren in één 
Geestesadem mee. We horen hoe Jezus de wacht overdraagt. Daarbij worden de breedst mogelijke 
lijnen getrokken: ‘alle macht in hemel en op aard’, ‘al de volken’, ‘de voleinding der wereld’. Universeler 
en totaler kan het allemaal niet met dit koningschap van Jezus.  
 
Uit: “Waarom de zon gratis is”, Sytze de Vries 

 
 

De hele schepping  
snakt naar voltooiing,  

de mens onderweg  
naar verlossing  

en Gij, zegt deze palm,  
Gij zijt het op wie wij hopen. 

 
Peer Verhoeven 

Er zijn zoveel mensen die zich inzetten  
met liefde, met hoop, met geduld, met taaie wil.  
Toch ziet hun oog nooit resultaat, nooit het winnen. 
 
Ik wou hen Heer, een palmtakje geven.  
Ik bid, wil U het zegenen.  
Heer, houd intocht. 
 
Er zijn zoveel mensen die wel slagen.  
Ik wil hen dit succes, dit meevallen, gunnen.  
Ik wou hen Heer een palmtakje geven. 
 
Ik bid U, wil het zegenen  
anders stijgt het succes hen wellicht naar het hoofd,  
of het maakt hun hart kil, en hun hand geweldig.  
Heer, houd intocht. 
 
Ik dank U, Heer,  
dat Gij mij hebt uitgekozen om hier in dienst te staan.  
Gij hebt mij met uw palmtakje bedacht. 
 
Wil het zegenen.  
Heer, houd intocht. 
 
Auteur ons onbekend 
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Dit zegt God, de Heer:  
Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken,  
een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg.  
Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten,  
het zal takken dragen en vruchten voortbrengen,  
en een prachtige ceder worden.  
In die boom, in de schaduw van zijn takken,  
zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 
 
Ezechiël17, 22-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij had een droom… 
Hij had een droom…  
Hij droomde van een maatschappij waar zwarte en blanke mensen  
als gelijken zouden samenleven.  
Die droom kostte hem zijn leven.  
Hij was predikant in Montgomery, Alabama.  
Hij heette Martin Luther King. 
 
Hij had een droom…  
Hij droomde van een land,  
waar arme boeren de kans zouden krijgen  
op een menswaardig bestaan.  
Deze droom kostte hem zijn leven.  
Hij was aartsbisschop in San Salvador.  
Hij heette Oscar Arnulfo Romero. 
 
Hij had een droom…  
Hij droomde van een Europa dat bevrijd zou zijn  
van de moordzucht van een tiran  
die vooral Joden de schuld van alles gaf.  
Die droom kostte hem zijn leven.  
Hij was studentenpredikant in Berlijn.  
Hij heette Dietrich Bonhoeffer. 
 
Hij had een droom…  
Hij droomde van een wereld waar mensen  
in vrede met elkaar zouden leven  
en naastenliefde gewoon zou zijn  
en waar woorden betrouwbaar zouden worden.  
Deze droom kostte Hem zijn leven.  
Hij was rabbi in Galilea en Judea.  
Hij heette Josjoea van Nazareth,  
ook wel genoemd Redder van Godswege,  
Jezus Christus, mensenzoon,  
in wiens naam mensen dromen blijven dromen. 
 
Uit: ‘Wat vier je met Pasen?’ Open Deur 



 

Goede Week brevier 2018 – Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge – Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen 

P
ag

in
a2

1
 

Dinsdag in de Goede Week  
27 maart 2018 

dag van verzoening 
 
De “10 beloften” 
 
1. God is er  
2. Ik eerbiedig  
3. Deze dag is heilig  
4. Ik respecteer mijn afkomst  
5. Ik wil leven  
6. Ik ben trouw  
7. Ik heb genoeg  
8. Ik ben eerlijk  
9. Mijn liefde is puur  
10. Ik ben dankbaar 
 

(bovenal bemin één God)  
(zweer niet ijdel, vloek noch spot)  
(heilig steeds de dag des Heren)  
(vader, moeder zult gij eren)  
(dood niet, geef geen ergernis)  
(doe nooit wat onkuisheid is)  
(vlucht het stelen en bedriegen)  
(ook de achterklap en het liegen)  
(wees steeds kuis in uw gemoed)  
(en begeer nooit iemands goed) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigen kwetsbaarheid 
 

Het is belangrijk dat we met kwetsuren leren omgaan. 
 

Er zijn mensen die zeggen: zwijg daarover, verdring het maar.  
Anderen reageren met zoeken naar een schuldige.  

Het zijn onheilzame wegen. 
 

Wie niet eerst zelf in de pijn van eigen kwetsuren heeft gestaan,  
zal nooit vruchtbaar bij anderen komen. 

 
Word als kinderen.  

Zoek het kind in uzelf.  
Dat betekent het ongeschokte vertrouwen in de anderen. 

 
Durf terug te gaan naar het moment  

dat het volslagen basisvertrouwen voor het eerst geschokt werd. 
 

We mogen in onszelf op zoek gaan naar dat deel wat gekwetst is.  
En daar mogen we herder worden van onszelf.  

Eerst dan kan ik pastor zijn voor anderen: 
 in de erkenning dat in elk van ons een koninklijk mens aanwezig is. 

 
Walter Corneillie 
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Judas en Petrus… tweemaal verraad… 
 
Uit klei boetseerde Jahwe God de mens, noemde hem naar die klei: Adamah, Adam. Uit klei worden 
bekers en kruiken geboetseerd. Klei, aarde en water. Maar het scheppingsproces is daarmee niet 
voltooid. God blies levensadem in de neus van de mens en zo werd hij een levend wezen. Aarde, water 
en lucht. Mens word je als je door God in beweging geblazen wordt, door de Geest gedreven… Maar 
nog is het scheppingsproces niet voltooid. Klei moet gebakken worden, de kruik moet door vuur gebakken 
worden. Ook de mens moet door het vuur gaan om ten volle mens te worden. Horen we mensen niet 
zeggen: ‘Ik heb de vuurproef doorstaan.’ of ‘Ik ben door het vuur gegaan’? 
 
Hoe reageren de apostelen: de kring van de drie, van de twaalf, na het verraad van hun meester? Ze 
blijven achter met diepe kwetsuren. Niet in het minst met de wroeging omdat hun kring bezweken is, 
omdat de angst het haalde op de trouw, en wanneer de kring van je vrienden bezwijkt, kan een massa 
op drift je grijpen, je pakken en je bv. onschuldig terechtstellen… 
 
Twee apostelen springen hierbij naar voren: Petrus en Judas. Alle apostelen moeten door het vuur van 
hun kwetsuren die we kunnen benoemen met: lafheid, angst, verraad, verloochening, in de steek laten. 
Met Petrus en Judas worden twee uitersten geschetst. 
 
Judas keert het geweld dat hij op zijn meester gepleegd heeft, tegen zichzelf. Hij beschuldigt zichzelf. 
Symbolisch wordt die houding uitgedrukt in het gooien van de zilverlingen in de tempel, wat later 
bloedgeld zal worden en zijn zelfdoding. Het vuur loutert niet maar verteert hem van binnenuit. Hij ver-
niet-igt zichzelf. 
 
Er zit iets van de houding van Judas in ieder van ons. Ook wij laten kwetsuren etteren: een conflict, een 
verkeerd gevallen woord, een schampere opmerking, een onrecht, iets dat je gekwetst heeft. De pijn 
gaat een eigen leven leiden en woekert in je hart. Je verslijt aan de wrok, je kweekt een maagzweer. 
De kwetsuren genezen niet, het vuur doet alleen pijn en vreet je energie op. 
 
Petrus veruiterlijkt zijn kwetsuren wanneer hij zijn meester in de ogen ziet, nadat hij Hem verloochend 
heeft. Zijn ogen schieten vol tranen: zijn kwetsuur wordt vloeibaar. Zo vertellen Marcus, Lucas en Matteüs. 
Johannes spreidt de genezing van de kwetsuur uit in de tijd. Na de voetwassing laat de vierde evangelist 
Petrus overmoedig uitroepen: ‘Ik zal mijn leven geven voor jou!’ Zeer realistisch weerspreekt Jezus hem: 
‘Dat kan je niet’. En enkele uren later is het zover. Het vuur heeft zijn liefde verteerd. Maar Johannes stelt 
de genezing van de kwetsuren uit tot na het paasgebeuren, aan de oever van het meer. Driemaal drukt 
hij de projectie van Petrus uit: “Bemin je mij meer dan de anderen?” Alsof de vergelijking met anderen 
ter zake is in de liefde. Uiteindelijk zegt Petrus: “Ik weet het niet, Heer, Jij weet dat ik Je bemin.” Het 
vuur loutert zijn kwetsuren en verteert ze niet, zoals bij Judas. In gesprek met de ander, verliest hij zijn 
overmoed en komt tot bescheidenheid in de liefde tot de anderen, in het mede-lijden met anderen. 
 
Ook Petrus zit in elk van ons. Wij lopen zo vaak waarden en idealen na. Wij lopen over van goede wil. 
Wij vergelijken ons engagement met dat van anderen en plots is er de confrontatie met onze eigen 
bescheiden werkelijkheid. Dat beloofde ziekenbezoek is er niet gekomen. Dat voorgenomen rouwbezoek 
is er niet geweest. Die gift aan Broederlijk Delen blijft zeer bescheiden. Die belofte ben ik niet 
nagekomen… Petrus laat zijn kwetsuren genezen door de Verrezen Heer. De kruik wordt door de 
kunstenaar afgewerkt met het louterend vuur van het mede-lijden, van de zorgzame behandeling van 
de kwetsbare klei… 
 
“Toch, HEER, bent U onze vader, wij zijn de klei, door U gevormd, wij zijn het werk van uw handen.” 
Jesaja 64,7  
 
Inspiratie: Patrick Perquy 
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VERZOENING 
 
 In onze tijd is het meestal stil rond het sacrament van de verzoening. De biecht komt nog eens ter 
sprake bij het ophalen van oude en soms weinig aangename herinneringen. Het zoeken naar goede 
vormen voor een vernieuwde beleving van dit sacrament gaat nog steeds verder. Op weg naar Pasen 
loont het de moeite even stil te staan bij de waarde en de betekenis van dit wat vergeten en nieuw  

te ontdekken sacrament. 
 
 
 Als christenen weten we ons geroepen om ons leven uit te bouwen in sterke verbondenheid met 
onze medemensen en in een stevige verbondsrelatie met onze God en Vader. In dit verbond ligt ons 
geluk, onze toekomst, de zin van ons leven. Het is GODS SCHEPPINGSDROOM dat mensen vreugde 
vinden in sterke onderlinge banden van goedheid en zorg én zich geborgen weten bij Hem. Die droom 
wordt waar als we leven in de biddende band met God en in onderlinge solidariteit. Zo komt Gods  
Rijk dichterbij en ervaren we momenten waarop leven hier op aarde HEMELS is.  
 
 
 Maar dikwijls laat de uitkomst van die droom op zich wachten. Mensen zonderen zich af, rukken 
zich los uit menselijke verbondenheid en keren God de rug toe om zoals de jongste verloren zoon hun 
geluk te zoeken in eigen comfort, goesting en visie. Ze gaan zichzelf overdadig soigneren ten koste van 
andere mensen. En dat is ZONDE. Het zou niet mogen dat relaties met God en medemensen verkillen en 
verzwakken. Waar contactlijnen verbroken worden, raken mensen geïsoleerd en vinden geen diep 
en blijvend geluk in een  leven voor zichzelf alleen. We zijn daar best open en eerlijk in. We zijn 
arme zondaars. Soms uit zwakheid, maar soms ook willens en wetens verkiezen we zelf op de troon te 
zitten om gediend te worden in plaats van God en mensen te dienen. Mensen kwetsen elkaar, houden 
zich niet aan een gegeven woord, kleineren elkaar, vergeten Gods geboden om zogezegd veel vrijer 
‘hun eigen ding te kunnen doen’. Het is zonde telkens verbanden scheuren en draden van 
verbondenheid worden doorgeknipt. Een droevig verhaal… Maar heeft die zonde het laatste woord? 
 
 
 ALS GELOVIGE MENSEN durven we daar “neen” op antwoorden. Sinds ons doopsel klinkt Gods 
belofte dat het aanbod van Zijn vergeving altijd geldt. Nooit laat Hij mensen vallen. Hij wordt ons 
nooit moe. Altijd staat Hij gereed om te vergeven. Jezus heeft ons de boodschap gebracht dat Zijn 
Vader vol liefde blijft ook voor mensen die Hem hebben teleurgesteld. Dit is VOOR ONS ECHT GOED 
NIEUWS. Nooit mogen we twijfelen aan het nieuwekansenbeleid dat God wil voeren. Zondaars die tot 
inkeer komen krijgen van Hem een nieuwe kans. Hij schrijft niemand af. Hij draagt ons geen zonde 
achterna. Hij wil steeds zijn goed hart laten spreken, ook voor wie van Hem vervreemd zijn geraakt. Het 
verbond dat Hij in het doopsel met ons sloot, blijft – wat Hem betreft – steeds van kracht. In deze 
veertigdagentijd mogen we ons verheugen over Gods geduld en vergevingsgezindheid. Het is de 
geschikte tijd om Zijn barmhartigheid te vieren. Hij wil ons van onze ontrouw genezen. Wonder boven 
wonder komt Hij nooit liefde tekort om het beste voor te hebben met iedere mens hoe diep die ook 
gevallen is. Het doet deugd te horen dat God de hand reikt aan de arme zondaars die wij zijn. 
 
 
 Wat God betreft, hoeft de zonde niet het laatste woord te hebben. Zelf hoeven we ook niet 
steeds dieper weg te zinken in het kwaad dat we hebben gesticht. Sinds ons doopsel is ons de kracht 
van de Geest beloofd die ons - na gevallen te zijn - weer doet opstaan. Diep in ons blijft er een 
verlangen om een goed mens te zijn, een mens-van-het-verbond. Als christenen gaan we heel ons 
leven lang de weg van bekering en vernieuwing. Wij zijn geen bekeerden, maar BEKEERLINGEN. 
Steeds weer komen er krachten vrij om verzwakte en gebroken levensdraden te herstellen en te 
vernieuwen. We doen heel wat pogingen om het weer goed te maken met mensen die we pijn deden; 
met God die we uit het oog verloren. De veertigdagentijd is vanouds een boetetijd, een tijd om uit 
onszelf te breken en bruggen te slaan naar medemensen en God. Het vraagt soms veel, maar we 
kunnen werk maken van onderlinge verzoening en vrede, van vergiffenis schenken en vragen. We mogen 
voor God staan met onze eerlijke inzet om nieuwe mensen te worden. Zo raken we wat genezen van de 
kramp van de ik-zucht en worden we steeds meer de mens die God gedroomd heeft. 
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Zo klinkt onze Bijbelse, gelovige kijk op zonde, barmhartigheid en bekeringswerk. Maar dit mag niet 
blijven bij mooie ideeën, Bijbelse verhalen, theorieën boven ons hoofd. Als zondaars op de weg van de 
bekering willen we zo graag de barmhartige God ontmoeten. Het volstaat niet dat we daar veel over 
weten. We willen het ook gewaar worden in een menselijke ervaring. Het sacrament van de verzoening 
biedt ons de kans tot een sterk doorleefde ontmoeting met de Heer. De Heer Jezus heeft Zijn apostelen 
uitgenodigd om midden de geloofsgemeenschap de dienaars te zijn van de verzoening. Bij de priester 
die God en de Kerk vertegenwoordigt, mogen we in eenvoudige woorden het verhaal doen van onze 
zondigheid, van ons berouw, van onze pogingen om verbondenheid te herstellen. Er is een mens die in 
Jezus’ Naam naar ons luistert: niet om ons te beoordelen, maar om een levend teken te zijn van 
Gods hart dat naar onze belijdenis luistert. Na ons beluisterd te hebben, mag de priester ons in 
Jezus’ Naam verzekeren van Gods vergeving hier en nu voor ons. Wat een GELUK, wat een TROOST 
te mogen horen dat je als zondaar op de weg van de bekering welkom blijft in de kerkgemeenschap én 
een kostbare plaats behoudt in Gods Hart. Zo’n intense ontmoeting is voor God, voor de Kerk en voor ons 
een reden tot feest en vreugde. We waren wat verloren op eigenzinnige wegen. We zijn teruggevonden 
en vinden weer onze plaats in de gemeenschap. Het is een klein Pasen, een klein WONDER. We waren 
gevallen, maar hoorden het blijde nieuws dat we niet gedoemd zijn te blijven liggen. We mochten 
opstaan om als vergeven mensen vertrouwvol verder te gaan. 
 
 
 Zusters en broeders, op die blijde toon mag ik nog niet eindigen. De VOLLE VREUGDE zal pas 
doorbreken als we het geschenk van Gods vergeving gaan delen met anderen. Vergeet het nooit: we 
krijgen geen vergiffenis om die op te sluiten in de bankkluis van ons hart en te rusten in de gedachte ‘het 
is weer in orde met God’. We krijgen Zijn vergiffenis als een kracht in ons leven om anderen – naar Gods 
voorbeeld – mild en vergevingsgezind tegemoet te treden. Het kan echt niet dat wij profiteren van Gods 
goedheid, maar genadeloos hard zouden blijven voor mensen die ons hebben misdaan. Wie dikwijls 
Gods vergiffenis mocht ervaren, zal zelf ook graag en van harte vergiffenis schenken. Het is dan ook 
niet verrassend dat we na de viering van het sacrament van de verzoening gezonden worden om waar 
we kunnen verbondenheid tussen mensen te versterken. 
 
 
 Op weg naar Pasen wensen we elkaar zo’n sterke ontmoeting met de Heer in het sacrament van 
de verzoening. Laat de Heer niet staan met zijn uitgestoken hand. Ga naar Hem toe met een berouwvol 
hart. Maak het wonder van bevrijding mee: de last van schuld valt van je af. Leef dan als paasmens die 
het ‘ikken’ van de oude mens heeft afgeleerd om steeds meer te gelijken op Jezus, de opgestane Heer. 

Koen Vanhoutte  

 
 
 
 
 

Barmhartigheid  
is een bloem  

uit de voorjaarstuin  
van de veertigdagentijd. 

 
Mgr. Bonny 

40 dagen lang… 
…worden wat GOD is. 
En mensen op het spoor van God brengen. 
 
André Zegveld 
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Woensdag in de Goede Week  
28 maart 2018 

afsluiten van de veertigdagentijd 

en van de campagne van Broederlijk Delen 
 
 
 
 
 
 
 

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:  
de boeien van onrecht te slaken,  

het knellende juk te verbreken,  
verdrukten de vrijheid te geven? 

 
Wat een mens knelt, moet jij teniet doen! 

 
Is het niet dit:  

met de hongerige je brood delen  
en met de vluchteling je huis  

en met de berooide je kleding? 
 

Niek Schuman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het levensverhaal van Joachim, een Haïtiaanse boer, inspireerde ons om tijdens  
de vasten stil te staan bij ons eigen leven en spiritualiteit.  

Wat staat er geschreven in ons eigen levensboek?  
Wat vertelt het over onze levenskeuzes, onze motieven voor wereldwijde solidariteit?  

Herkennen we af en toe het ‘heilige’ in het alledaagse, de stem van God in mensen die ons uitdagen? 
Vinden we de moed om op onze stappen terug te keren als het moet,  

en ons leven een nieuwe wending te geven?  
Wat verwachten we van de witte, nog onbeschreven pagina’s?  

Wanneer laten we vliegers op van hoop en geloof?  
 

Uit: Campagnekrant Broederlijk Delen 
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De sleutel van de soberheid 
 
Ik vroeg de mannen: “Wat dragen jullie gewikkeld in dat doek, vrienden?”  
Zij antwoordden: “We zijn een lijk aan het dragen.”  
Hierop vroeg ik: “Werd hij vermoord of stierf hij een natuurlijke dood?”  
“Moeilijk te zeggen, vriend, het lijkt meer op een moord.”  
“Hoe werd hij dan vermoord? Met een mes of door een kogel, vrienden?”  
“Noch door een messteek of een kogelwond kwam hij aan zijn einde.  
Het was een veel perfectere moord, één die geen sporen nalaat.”  
“Hoe hebben ze die man dan vermoord?” drong ik aan.  
Op dezelfde kalme toon antwoordden zij mij:  
“Honger heeft deze man vermoord, vriend.” 
 
 
 
 
De sleutel van de solidariteit 
 
Een kip en een varken keken samen naar tv.  
Na een nieuwsbericht werd hen door een lieve omroepster verteld  
dat er vele mensen honger lijden.  
De kip was ontroerd en weende.  
Het varken was eerder verveeld,  
want nu zag het dat het een dikke buik had.  
De kip stotterde: daar moeten wij iets aan doen.  
Het varken knikte.  
Ik heb een idee, zei de kip, ik zal voor de eieren zorgen,  
zorg jij voor het spek. Dan kunnen wij aan de armsten spek en eieren geven.  
Het varken, erg onder de indruk van de vurige oproep van de kip, knikte.  
De kip vertrok dadelijk en begon ijverig eieren te leggen.  
Maar het varken zat erg verveeld; want nu snapte het  
eerst goed dat het een stuk van zijn vel en van zijn dikke hespen moest afstaan. 
 
 
 
 
De sleutel van de stilte 
 
“Goedendag,” zei de kleine prins.  
“Goedendag,” zei de koopman.  
Hij verkocht uitstekende dorstlessende pillen.  
Men slikt eens in de week een pil  
en voelt nooit meer de behoefte aan drinken.  
“Waarom verkoop je die?,” vroeg het prinsje.  
“Het is een grote tijdsbesparing,” zei de koopman.  
“De geleerden hebben het uitgerekend.  
Je bespaart 53 minuten in de week.”  
“En wat doe je dan met die 53 minuten?”  
“Daar doe je mee wat je wil!”  
“Als ik 53 minuten over had,  
dacht het prinsje bij zichzelf,  
dan liep ik heel rustig naar een bron.” 
 
Antoine de Saint Exupéry 
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Broederlijk leven 
 

Getrouwe God, God van vóór alle tijden,  
uw adem, uw Geest beroert de wateren vanaf het oerbegin.  

Uw creativiteit doet ons uitzien naar het nieuwe.  
Uw fantasie schrijft niets of niemand af,  

maar steekt haar omgeving aan met geluk en mededogen.  
Uw liefde is haar oorsprong, de hoop haar toekomst.  

U fluistert ons in: ‘Zie, Ik maak alles nieuw, begin er maar vast mee ...’  
Wij bidden U: sterk ons en inspireer ons daartoe. 

 
 

God van Profeten en Profetessen,  
help mensen van goede wil van alle landen,  

alle rassen, alle talen, alle godsdiensten:  
wek de morele kracht in hen op  

die het mensen mogelijk maakt zich te bevrijden,  
zowel uit de greep van armoede,  

als uit de slavernij van luxe en comfort.  
De enige en waarachtige rijkdom,  
de enige munt die telt is de liefde,  

Uw liefde die ons in vreugde doet leven voor en met elkaar.  
Help ons, bidden wij – door uw Geest – om uw leven te delen. 

 
 

God van Jezus Christus, 
 Messiaanse mensen weigeren zich erbij neer te leggen  
dat onze lieve aarde onbewoonbaar wordt gemaakt.  

Messiaanse mensen geloven dat onze aarde van U komt, God,  
en dat ze daarom bedoeld is  

als een plek waar het goed wonen is voor állen.  
Messiaanse mensen zijn opstandig,  

ze komen in opstand tegen vijanddenken, tegen racisme,  
tegen wapenwedloop, tegen armoede.  

Ze staan op uit kracht van de opgestane Heer.  
Dankzij hen en door uw Geest, God, ademen wij vrijuit. 

 
 

God voor ons,  
U staat aan ons begin, U gaat met ons mee, U gaat ons vooruit.  

Help ons te zijn wie we kúnnen zijn.  
Geef ons een ruim hart om lief te hebben  

geef ons een sterk hart om te strijden.  
Raak ons aan, om te worden:  

nieuwe mensen, bouwmeesters van de nieuwe mensheid,  
hoopvol op weg, begerig naar waarheid,  

vrije mensen die zij aan zij met de armen hun brood en onderkomen delen.  
Wees ons zo nabij, bidden wij, met de adem van uw Geest. 

 
Bron: ‘Adem halen, de wereld rond’  

ViceVersa Broederlijk Delen, Wereldfeest, Mechelen, 2006 
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Witte Donderdag  
29 maart 2018 
Neem, eet, Ik ben uw lichaam,  
neem, drink, Ik ben uw bloed. 
 
 
 
 
 
 
Veel vroeger dan het avondmaal  
is het verhaal begonnen… 
 
Want elke zieke, elke zondaar  
elke doodgewaande mens  
heeft een vezel uit zijn hart geplukt 
 
Hij stond zo stil, zo transparant:  
niets dan liefde en vergeving  
onhandig stond Hij  
met het waterbekken en de witte doek  
onhandig als elkeen  
die liefde doet 
 
maar zijn gestalte  
zijn gebaar van onvervalste liefde  
was gestalte en gebaar van God  
Hij schrok er zelf van:  
dat de Onnoembare  
even tastbaar werd  
in het verder strelen  
van onze vuile voeten. 
 
Auteur ons onbekend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Witte’ Donderdag 
 
Op Witte Donderdag, de dag van 'het Laatste Avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van 
Jezus met zijn leerlingen. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het joodse paasfeest 
(Pesach). Jezus en zijn vrienden denken terug aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is 
bevrijd.  
 
Waarom heet deze donderdag eigenlijk ‘Witte’ Donderdag? Wit is de liturgische kleur van de dag. Wit 
is ook een symbool voor reinheid. Vroeger konden mensen die gezondigd hadden tijdens de 
veertigdagentijd hun schuld belijden. Op Witte Donderdag werden ze dan weer 'schoon' en mochten ze 
opnieuw met de gemeenschap meedoen. Daarna mochten ze ook opnieuw het Paasfeest vieren. 
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De voeten van mijn moeder 
 
In de laatste levensmaanden van mijn moeder is het me opgevallen hoeveel ik met de voeten van moeder 
bezig ben geweest. In enkele maanden tijd heb ik geleerd hoe belangrijk je voeten zijn. Ik leerde dat je 
aan de voeten het lijden kan zien. Zwaar ziek zijn, ernstige ingrepen moeten ondergaan, intensieve 
zorgen en daarna nog de soms onmenselijke revalidatie, het heeft enorme gevolgen voor je voeten. 
 
Voetverzorging is dan ook van enorm belang. Die moet ook altijd door iemand anders gedaan worden: 
een professional, een naastbestaande, iemand die van je houdt. En dat het goed gedaan wordt en met 
liefde, is ook belangrijk. Je moet er echt je tijd voor maken. 
 
Niet alleen bij zieken, maar ook bij anderen kan een voetmassage met olie wonderen verrichten. Ik denk 
zelfs dat het enige wat ik nog echt kon 'doen' voor moeder, naast 'er zijn', juist voor haar voeten zorgen 
was. Soms hadden haar voeten te koud, soms te warm, soms deden ze pijn wegens kloven en dan kon 
voetverzorging soelaas brengen. Verlichting, verlossing. Met olie kun je wonderen doen. Weet je dat een 
mens na een aftakelingsproces eerst aan de voeten sterft? Ze worden koud, ze worden zwart.  
 
Paul Beernaert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toen Je voor mij knielde tijdens het avondmaal,  

en mij de voeten waste, op de dag van het verraad,  
toen wist niemand van ons nog hoe Jijzelf dit teken had geleerd  

van een vrouw die wenend Jou de voeten waste,  bij een avondmaal.  
Toen liet zij Je voelen hoe niet mijn falen mij oordeelt,  

maar wel mijn liefde  die ik heb betoond.  
Toen werd Jij gezalfd met de kracht  die het verraad,  

dat van heel de wereld is,  achter zich laat.  
Toen maakte Je me vrij voor jouw verrijzenis. 

 
Jos van Pelt 
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De voetwassing 
 
Vóór de maaltijd begint, maakt Jezus duidelijk dat iedereen elkaar altijd moet bijstaan. Of je nu heel 
belangrijk bent of juist heel gewoon. Dat maakt voor God helemaal niks uit. Iedereen moet elkaar helpen. 
Altijd. Jezus laat zien hoe het eigenlijk zou moeten. Hij gaat zelf op zijn knieën zitten en wast de voeten 
van zijn leerlingen. Die steigeren eerst, want Jezus was toch hun rabbi, hun meester! Maar dan wel een 
meester, zo blijkt maar weer eens, die de dingen op hun kop weet te zetten. Meesters worden helpers, 
van de knechten worden de voeten gewassen. Tijdens de maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat iemand 
van zijn vrienden Hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. 
Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevrijding uit Egypte 
 
Met het joodse Paasfeest gedenkt de joodse gemeenschap de bevrijding van de periode van slavernij, 
die het volk van Israël in Egypte doormaakte. Op de avond van die bevrijding, later vastgelegd als het 
begin van het joodse paasfeest (Pesach), bereidden joodse families met elkaar een maaltijd en maakten 
ze zich klaar voor de lange en lastige tocht. In opdracht van God moest een jong bokje geslacht worden 
en het bloed daarvan aan de deurposten gesmeerd. In diezelfde nacht zouden immers alle 
eerstgeborenen van de Egyptenaren gedood worden. In de huizen waar het bloed aan de deuren zat, 
bleef iedereen gespaard. Zo werden de Israëlieten gered en liet de leider van Egypte, de farao, hen 
vertrekken voordat nog meer dood en verderf gezaaid zouden worden. Het einde van de slavernij 
betekende het begin van een nieuw leven. 
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Een andere avond 

Vertel mij: waarin verschilt  
deze avond van andere avonden?  

Waarin, vertel mij,  
verschilt deze paasdag van andere paasdagen?  

Steek de kaars aan, zet de deur open  
opdat de vreemdeling kan binnenkomen,  

heiden of Jood:  
onder de lompen verbergt zich wellicht de profeet.  

Laat hij binnentreden en bij ons zitten,  
luisteren, drinken, zingen,  

en Pésach vieren.  
Laat hij het brood der droefenis eten,  

lam, zoete klei en bitter kruid.  
Dit is de avond der verschillen,  

dat de elleboog op tafel steunt  
omdat het verbodene voorschrift wordt,  
zodat het kwaad zich ten goede keert.  

Wij zullen de nacht doorbrengen met vertellen  
over verre en wonderbaarlijke gebeurtenissen,  

en door de vele wijn  
zullen de bergen tegen elkaar stoten als bokken.  
De wijze, de goddeloze, de argeloze en het kind  

wisselen op deze avond vragen uit,  
en de tijd maakt rechtsomkeert in zijn verloop,  

het heden vloeit terug in gisteren,  
zoals een rivier die is ingedamd aan de monding.  

Elk van ons is slaaf geweest in Egypte,  
heeft stro en leem doorweekt met zijn zweet  

en heeft droogvoets de zee doorwaad:  
ook jij, vreemdeling,  

dit jaar in angst en schaamte,  
volgend jaar in deugd en gerechtigheid. 

 
Primo Levi 

 
 
 

Neem en eet Mij. Word Mij.  
Doe Mij. Sterf en leef Mij. Zie. Gedenk Mij.  

Zeg Mijn lichaam u gegeven.  
Leef mijn leven. Sterf mijn dood.  

Wees mijn liefde. Doe mijn woord.  
In uw geven leef Ik voort. 

 
Huub Oosterhuis 
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Breekbaar  
geef Ik mij uit handen. 
 
Weerloos  
stroom Ik naar u toe. 
 
Neem, eet, Ik ben uw lichaam  
Ik ga in u op. 
 
Neem, drink, Ik ben uw bloed  
Ik vloei met u samen. 
 
J. Zijlstra 

 
 
 
 
 
 
Neem Mij tot je als brood.  
Drink Mij,  
adem Mij in. 
 
Hanny Michaelis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De instellingswoorden 
 
Het bloed van het lam dat geslacht werd, vormde voor Jezus het aanknopingspunt voor de nieuwe 
betekenis die Hij aan deze maaltijd gaf. Hij zou zijn eigen leven offeren voor zijn volk en voor de hele 
mensheid. Zijn opstanding uit de dood werd later gezien als een nieuwe bevrijding, namelijk uit de 
beklemmende banden van de dood. Die had voortaan niet meer het laatste woord. Ook hier is dus 
sprake van het begin van een nieuw leven.  
 
Toen Hij het grote ronde brood brak en het aan zijn tafelgenoten uitdeelde, sprak Hij: “Dit is mijn lichaam; 
het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken’. Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze 
beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie 
eruit drinken.’ ” (1 Kor 11, 23–25). 
 
Door de prachtige symbolen van brood en wijn biedt Jezus zichzelf aan. Over dit gebaar van Jezus’ 
liefde lezen we in het evangelie van Johannes: "Want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. 
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met Hem." (Joh 6,55-56). 
 
Voortaan moeten de leerlingen als zij bij elkaar komen en de maaltijd vieren daarbij aan Hem denken, 
aan het werk dat Hij deed, aan zijn leven maar ook aan zijn lijden en opstanding. Hij wil dat mensen 
zich Hem zo blijven herinneren. Tot vandaag gebeurt dat, tijdens de eucharistie of het Avondmaal. In de 
vorm van brood en wijn is Jezus dan zichtbaar en tastbaar aanwezig. 
 
Na de maaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen de stad uit naar de Olijfberg, waar Jezus tot God zal 
bidden. Vluchten doet Hij niet. Die nacht wordt Hij verraden, gearresteerd en gevangen genomen. 
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Avondmaal  
 

Is hier de plaats  
waar Hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn  

om de uittocht uit het diensthuis te gedenken? 
 

het uur brak aan dat Hij aan tafel ging  
en zijn gezonden met Hem – Hij sprak: 

 
hoe heb Ik hiernaar verlangd,  

te zijn met u  
voordat Ik lijden moet 

 
toen zij gegeten hadden en gedronken,  

na zegening en dankgebed  
nam Hij brood en beker 

 
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt  

doet dit ter gedachtenis aan Mij  
dit is de beker van een nieuw verbond  

in mijn bloed voor u vergoten 
 

en zij begonnen te twisten  
over wie van hen de grootste was  

Hij sprak tot hen: 
 

de volkeren hebben hun heersers  
zo mag het niet zijn in uw midden  

de grootste worde de kleinste,  
wie voorgaat als één die aan tafel bedient 

 
zo moge het zijn in ons midden 

 
onze vader in de hemel  

uw naam geheiligd  
uw koninkrijk komend  

uw wil geschiedend  
zo moge het zijn  

op aarde als in de hemel  
geef ons brood van genade  

morgen vandaag nog  
kwijt onze schulden  
leer ons vergeven  

moedig ons aan  
dat wij voortgaan  

op de weg van het leven. 
 

Huub Oosterhuis 
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Wij bidden… 
 
Om leven, zo aards en kwetsbaar als we zijn,  
mensen van vlees en bloed,  
bidden wij U om brood:  
het gewoonste, het meest verwonderlijke. 
 

Brood, teken van uw aandacht,  
tastbaar bewijs van uw goedheid. 
 

Om leven bidden wij,  
leven en welzijn voor iedereen. 
 

Om een aarde bidden wij,  
vol liefde, vol recht, vol vrede.  
Tot en met uw Koninkrijk. 
 

O God, dat we zelf ook brood zijn,  
mensen, ruimhartig en mededeelzaam. 
 

Andermans nood, onze nood.  
Ons brood, zijn brood. 
 
Hans Bouma 

 
 

Als je brood deelt  
deel je macht  
als je macht deelt  
neem je deel 
 

Als je brood deelt  
deel je hart  
als je hart deelt  
komt er hoop 
 

Als je brood deelt  
deel je lijf  
als je lijf deelt  
word je één 
 

Als je brood deelt  
deel je pijn  
als je pijn deelt  
is er trouw 
 

Als je brood deelt  
word je klein  
als je klein wordt  
word je sterk 
 

Als je brood deelt  
wordt het licht  
als het licht wordt  
komt het goed 
 

Als je brood deelt  
word je brood  
als je brood wordt  
word je mens  
 
Herman Verbeek 
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Witte Donderdagavond 
 

Nu is de tafel leeg, 
het brood gegeten, 

de wijn gedronken en genoten. 
De disgenoten zijn verzadigd. 

 
Hij die ons de voeten waste 

-opdat wij zouden doen als Hij- 
hij zoekt de stilte van de nacht. 

 
Dit is zijn uur, 
ten einde toe. 

 
Hij zoekt de koelte van de tuin, 

Getsemane, Hof van Olijven, 
waar bomen en een steen, 

maar niet één mens 
met hem wil waken. 

 
Wie Hij de voeten waste 

en brood en wijn toereikte 
-dit ben ik zelf, zei Hij-, 

zij zijn het waken moe 
en slapen. 

 
Nu stroomt zijn beker vol 

met al het leed, 
de last, het lijden 

van de wereld. 
 

Die lijdenskelk, 
Hij moet hem drinken. 

Hij alleen. 
 

Kees Pannekoek 

 
 
 
 
 
 
 

Witte Donderdag 
 
Stilte voor de storm 
adembenemend 
 
gespannen afwachten 
bang zijn 
dicht bij elkaar zitten 
en eten 
 
brood en wijn delen 
 
krachten krijgen 
om de reis te maken 
 
Aukje Wijma 
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Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbassin en niet tot een afwateringskanaal. Kijk maar ’ns 
naar een afwateringskanaal. Een afwateringskanaal loost het water onmiddellijk zodra het water 
binnenkomt.  
 
Bij een waterbassin is dat anders. Een waterbassin wacht totdat het geheel vol is. Dan pas begint een 
waterbassin óver te lopen. Een waterbassin deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft.  
Liefde vloeit over. Ze houdt voor zichzelf wat ze zelf nodig heeft. En wàt ze heeft wil ze in overvloed 
hebben - om rijk te kunnen zijn ook voor anderen. Kijk naar de bron! Kijk naar de bron zelf van het leven. 
 
Laat eerst jezelf vullen. Laat daarna wat de bron je nog méér geeft overvloeien naar anderen.  
Liefde stroomt over. Je leeg laten lopen is niet wat liefde vraagt. Voor wie kun je goed zijn als je voor 
jezelf slecht bent? Zie naar de bron van het leven. Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen. 
Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed. 
 

Bernardus van Clairvaux ,18e toespraak over het Hooglied.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Voetwassing 
 
U hebt uw handen vuil gemaakt   
aan onze voeten, 
wij overwegen nog 
of wij wel samen 
aan één tafel zullen gaan. 
 
Breng ons te binnen 
het gebroken brood, 
het geheim van het graan,  
het geeft zich aan de aarde, 
sterft, 
breekt uit in leven. 
 
En laat ons niet ontgaan 
de klare wijn 
van uw woorden, 
maak ons tot ranken 
aan U, 
wijnstok van liefde. 
 
Wij zijn maar vluchtige mensen, 
laat ons weer wonen 
onder één dak, 
breng ons weer thuis 
bij U aan tafel. 
 
Jaap Zijlstra 
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Dit is een wondere avond. Gods aartsdiaken maakt Zijn nederige rondgang door het Cenakel. Hij 
spreidt het witte kleed van dienstbaarheid, wordt buigzaam als het Licht, gaat voor ons door de knieën, 
maakt zowaar Zijn handen aan onze voeten vuil. Alleen wie van God is uitgegaan doet zulke vreemde 
dingen… 

Wanneer de dood ons overrompelt en doet verstijven van de angst, moeten we naar de Liefde grijpen 
als medicijn, leert Jezus ons vandaag. Dus legt Hij buigend en knielend Zijn bovenkleren af en wast Zijn 
leerlingen de voeten. Als een voorafbeelding van wat de komende dagen gebeuren gaat, wanneer Hij 
definitief Zijn leven aflegt voor de Zijnen. 

Zo vereenzelvigt Hij zich eens te meer met de allerminsten. Minder dan een slaaf  wordt Hij - een 
voetveeg haast… En doet dat ‘totterdood’ – er is niets meer dat Hij voor zichzelf behoudt. Zo volmaakt 
is Zijn dienst, zo verregaand Zijn diaconie. Dit is de dag waarop de Liefde dient… 
En dan, de handpalmen geopend naar het Licht, breekt Hij het brood en brengt het diep geheim van alle 
zaad te binnen: het geeft zich aan de aarde, sterft, barst vroeg of laat weer onweerstaanbaar uit in 
leven. Daarna deelt Hij ook de beker rond, bindt ons tot ranken aan de wijnstok van Zijn liefde. Hoe 
leren wij vandaag ontvangen uit Zijn gulle hand! De beker van de vriendschap is gevuld tot aan de 
rand… 
 
Eucharistie en diaconie horen sinds deze avond definitief bij elkaar. Want zo diep buigen, zo eerbiedig 
met mensen omgaan – dat is pas échte ‘consecratie’ en ‘communio’; dat is pas helemaal je leven delen 
met een ander. Machteloos-machtig en eindeloos geduldig doen wat Liefde doet, en er desnoods aan 
willen sterven. Het enige geneesmiddel tegen het verraad van de nacht die komen gaat… Gezegend 
wie dit hoort en ziet en er naar handelt. Hij zal in eeuwigheid niet sterven, zegt ons het Schriftverhaal 
van deze dag…    
 
Geert Dedecker 
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Goede Vrijdag 
30 maart 2018 
Ik heb dorst 
 
 
Kerstbloemen verkleuren  
tot purper van verdriet  
zoals het kindje van toen,  
rozig en warm in de nacht,  
verkleurde tot een lijk aan het kruis.  
Onze wereld is met doornen omkranst. 
 
Uit: ‘bloemen geschikt tot gebed’ met teksten van Manu Verhulst, Halewijn/Kok 

 
 
 
 
 
 
 
Waarom is Goede Vrijdag, goed? 
 
Goede Vrijdag is vooral ook goede. Want in het lijden van Jezus zit ook iets goeds. Hoe raar dat ook 
klinkt. Sommige mensen zijn er van overtuigd dat de dood niet het einde is, dat het leven niet stopt met 
de laatste hartslag. Door Goede Vrijdag is er ook Pasen. Het feest van het leven dat het overwint op 
de dood. Op Goede Vrijdag wordt er geen punt gezet achter het leven, maar een puntkomma. Het 
leven gaat verder… weliswaar op een iets andere manier. Anderen zien dat lijden als een oproep om 
er iets aan te doen. Doordat er iets gebeurt, zijn we verplicht om naar die mens (om) te kijken. Leren we 
die mensen kennen, betekenen ze iets voor ons en laten ze ons niet meer koud. Anderen zien Goede 
Vrijdag dan weer als een teken dat God de mens niet alleen laat lijden. God lijdt met ons mee. Hij wil 
de mens niet alleen laten en dat zeker niet in momenten van pijn en twijfel. En wanneer een mens lijdt, 
doet het God evenveel pijn als ware het, dat Hij zelf leed. 
 
 
 
 
 
 
 
Laat ons op die manier  
een beetje God zijn voor elkaar: 
 
aandacht hebben voor de ander,  
mee lijden (want van waar komt het woord medelijden?), 
 
maar bovenal getuige zijn van het geloof  
dat er na een Goede Vrijdag  
ook een Pasen komt. 
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Wij roepen om ontferming… 
 

Om de slagen Hem aangedaan  
roepen wij om ontferming  

over wie worden gekleineerd,  
uitgekleed en vertrapt,  

wie tot zwijgen worden gedwongen,  
gemarteld en vermoord. 

 

Om het brood  
door Hem gebroken en gedeeld,  

roepen wij om ontferming  
over wie worden beheerst door honger,  

de stille armen ook onder ons,  
over wie dorsten naar vrede. 

 

Om zijn eenzaamheid en verlatenheid  
roepen wij om ontferming  

over wie lijden aan zichzelf,  
wie van angst verkrampt zijn,  

wie eenzaam vervallen aan het donker. 
 

Om zijn zachtmoedigheid  
roepen wij om ontferming  

over de weerlozen onder ons,  
over wie alle geweld verdragen en weerstaan,  

van alle wapens afzien. 
 

Omdat Hij een dienstknecht was  
tot het bittere einde,  

roepen wij om ontferming  
over wie leven onder harde heerszucht,  

over wie met macht en geweld  
mensenlevens overmeesteren. 

 
Sytze de Vries 

De armen  
zijn het gekruisigde volk, zoals Jezus. 
 

Waar een arme begint te leven, 
waar een arme zijn vrijheidsstrijd begint, 
waar mensen bekwaam zijn samen aan tafel te gaan zitten om te delen, 
daar is de God van het leven aanwezig. 
 

Daarom,  
als de Kerk in de socio-politieke wereld binnentreedt 
om er te bekomen  
dat in die wereld leven mogelijk wordt voor de armen, 
verraadt zij haar zending niet 
en vervult zij ook geen subsidiaire rol. 
 

Integendeel,  
dan getuigt ze van haar geloof in God 
en is ze een instrument van de Heilige Geest, 
die de Heer en Gever is van leven. 
 

Om aan de armen leven te geven, 
moet men iets van zijn eigen leven geven, 
of het zelfs helemaal geven. 
 
Oscar Romero, bij zijn eredoctoraat in Leuven in 1980 
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Psalm 22 
 
Waarom, mijn God, 
waarom laat Gij mij in de steek? 
 
U roep ik, God, bij dag 
maar nee, Gij antwoordt niet. 
Bij nacht roep ik tot U 
maar stilte vind ik niet. 
 
Gij, Heilige, 
woont gij niet 
waar het lied blijft klinken? 
Ons voorgeslacht 
heeft U vertrouwd, 
en ja, Gij was hun redding. 
 
Maar wat ben ik? 
Geen mens, een worm … 
De spot van alleman, 
geminacht door de mensen. 
 
Van kind af aan 
zijt Gij mijn God. 
Waarom dan zo ver weg? 
Waar zijt Gij dan 
als alles mij te na komt? 
Geen mens die helpt... 
 
Als water dat wegloopt, 
zo val ik uiteen; 
mijn hart is als was, 
mijn krachten verdroogd, 
mijn tong als een brok in mijn keel. 
 
Ik lig in het stof van de dood 
en Gij laat mij daar... 
 
Blijf toch niet ver 
helpt Gij mij niet? 
 
En toch zal ik zingen. 
Toch houd ik uw Naam hoog 
bij al wie mij lief zijn. 
 
Voor een vernederd mens 
kent Hij geen verachting, 
verbergt Hij  
Zijn aangezicht niet. 
Hij hoort wie Hem roept. 
 
Ja, toch zal ik zingen 
en houd ik uw Naam hoog 
bij al wie mij lief zijn.        
              
vertaling: S. de Vries 
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Duisternis troonde hoog verheven, 
de mensen vielen stervend neer. 

Eén woord van licht zou hen doen leven, 
de loop der dingen name een keer. 

 
Hij was bereid een woord voor allen, 

dat ene woord van licht te zijn, 
als zaad in harde grond te vallen – 

hij achtte niet de stervenspijn. 
 

Zo is hij in de nacht verdwenen: 
geen engel heeft hem brood gebracht, 
geen sterrenbeeld hem toegeschenen, 
geen moederschoot hem opgewacht. 

 
Om ooit een dag als nieuw geboren 

in bloei van stemmen op te staan, 
moest hij verstomd en zinverloren, 
in mensenspraak te gronde gaan. 

 
In holle klank van taal verzinken, 

om kiem van weerklank, zaad van licht. 
Uit onze harten op te klinken, 

  een naam die voor geen duister zwicht. 
 

melodie ZJ 405: O Hoofd vol bloed en wonden, 
tekst: Huub Oosterhuis 
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Om de slagen Hem aangedaan 
roepen wij om ontferming 
over wie worden gekleineerd, 
uitgekleed en vertrapt, 
wie tot zwijgen worden gedwongen, 
gemarteld en vermoord. 
 
Om het brood 
door Hem gebroken en gedeeld, 
roepen wij om ontferming 
over wie worden beheerst door honger, 
de stille armen ook onder ons, 
over wie dorsten naar vrede. 
 
Om zijn eenzaamheid en verlatenheid 
roepen wij om ontferming 
over wie lijden aan zichzelf, 
wie van angst verkrampt zijn, 
wie eenzaam vervallen aan het donker. 
 
Om zijn zachtmoedigheid 
roepen wij om ontferming 
over de weerlozen onder ons, 
over wie alle geweld verdragen en weerstaan, 
van alle wapens afzien. 
 
Omdat hij een dienstknecht was 
tot het bittere einde, 
roepen wij om ontferming 
over wie leven onder harde heerszucht, 
over wie met macht en geweld 
mensenlevens overmeesteren. 
 
S. de Vries 
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De schoonste mens  

 
Gedenk, o God van genade 
al uw daden van ontferming 

en strek uw zegenende handen uit 
over ons en over al die mensen 

voor wie uw eigen Zoon 
de pijnen heeft doorstaan, 

verwerping, vernedering, verlatenheid 
tot in de diepste diepten. 

 
In alle eenzaamheid heeft hij, 

uw zoon en onze broeder, 
de doortocht gemaakt 
door de duistere nacht 

naar de morgen van het licht, 
zonder U los te laten, 

zonder ons op te geven; 
o God, laat zijn zwijgende liefde 

onze grote woorden overstemmen; 
laat zijn zachte kracht 

onze hardheid overwinnen; 
laat zijn offer ons bewegen 

tot overgave aan U en aan elkaar. 
 

W.R. van der Zee 
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Vind Hem in de tuin van het leven, 
in de wind van het weten,  
in bloesems van blijdschap, 
in de hof van beproeving. 

Ergens op de oever bij het vuur en de vis 
zul je hem herkennen als de verrezen Heer, 
waar het leven gebroken en gedeeld wordt als brood. 

Ontmoet Hem in de minste van je broeders. 
Herken Hem onder deze doornenkroon: 
sociale onrechtvaardigheid, 
economische uitbuiting en verslaving, 
godsdienstige en politieke onverdraagzaamheid, 
persoonlijke en collectieve onmacht,  
zonde. 

Volg Hem langs kruiswegen 
van armoede, honger, oorlog, 
geweld, ziekte, verbanning. 
Ook Hij is verdwenen, 
maar niet spoorloos. 
Zijn voetsporen zijn goddelijke stapstenen 
in het drijfzand van de mens. 
Zijn Geest is morgendauw en avondvuur, 
opgewekt gaat Hij ons voor. 

naar W. Gepts 
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Vertel maar eens  
aan ‘buiten’mensen 

dat Jezus koos  
voor de armste plek om geboren te worden… 

 
Die plekken kennen zij  

en daar wonen zij 
en elke dag  

wordt wel ergens  
in een hut een kind ter wereld gebracht. 

 
De tijd staat zelfs niet stil 

want tenslotte  
gaat het leven verder zijn gang, 

de ‘lijdende’ gang,  
de Goede Vrijdag-gang.  

 
Vertel maar eens  

aan het armste volk van Zuid-Amerika, 
uitgezogen door Europa,  

overweldigd door de Verenigde Staten, 
verwoest door oorlogen en dictaturen, 

zichzelf voortdurend ontwortelend, 
dat Jezus  

het in zijn lijden  
opneemt voor hun lijden, 

het in zijn verdrukking  
opneemt voor hun onderdrukking, 

weent om hun kinderen,  
troost geeft aan hun vrouwen,  

vergiffenis schenkt… 
 

Dan staat de tijd stil, 
sluiten de burelen en handelszaken, 

dan is het heilige dag… 
om te bidden, te barsten en te schreeuwen… 

 
‘Niet doen 

alsof de straten niet elke dag 
een dodenhuis zijn… 

Niet doen 
alsof de haan hier nooit 

heeft gekraaid! 
Het is drie uur pm -  
en Goede Vrijdag: 
wie is de lijdende 
waar de verrader 

de stad kleedt zich wit 
bidt, barst en schreeuwt 

om niet te verstikken.’   
 

uit het boek: ‘Ti soley leve’ 
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De kruisweg 
 
Het vroege christendom ziet in de gekruisigde de overwinnaar op de dood. Jezus' lijdenstocht is 
triomftocht. Zijn kruisdood is zegedood. In de vroeg-christelijke kunst werd de gekruisigde 'Victor Rex' 
genoemd. Van op bet kruis overwon Hij de dood. Dit bleef zo het hele eerste millennium. 
 
Stilaan, vanaf de elfde eeuw, wijzigt de Christusdevotie. Grote sterfte door oorlog en pest focust op het 
lijden van Christus. Zalig lijden wordt bitter lijden. Dat lees je voor het eerst bij Anselmus van Canterbury 
(1033-1109). Bernardus van Clairvaux (1090-1153) predikte lijdensmystiek en versterving. Ook de 
armoedebeweging van Franciscus van Assisi (1181-1226) past in deze visie. In de kunst verschijnt Jezus 
in doodsangst op de Olijfberg, als 'Ecce Homo' met doornenkroon en spotmantel, als man van smarten. 
Jezus die het kruis draagt, Calvarie met Maria, Johannes en Magdalena, de Pieta met haar dode zoon 
op de schoot. Kortom een overvloed aan beeldmateriaal om een kruisweg te verbeelden. Echter nog niet 
tot kruisweg geordend. 
  
Vanaf de vijftiende eeuw ontstonden de vroegste vormen van een kruisweg: twee staties. Het stadhuis of 
de stadspoort verbeeldde het huis van Pilatus. Van hieruit trok men naar een heuvel in de omtrek, als 
plek van Golgotha..  
 
In de zestiende eeuw hebben we reeds zeven staties.  
1. Jezus ontmoet zijn moeder.  
2. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.  
3. Jezus troost de wenende vrouwen.  
4. Veronica droogt het gezicht van Jezus.  
5. Jezus wordt onderweg geslagen.  
6. Jezus valt onder het kruis.  
7. De dode Jezus wordt op de schoot van zijn moeder gelegd.  
 
De evangeliën spreken niet van het vallen van Jezus. Omdat Simon van Cyrene gedwongen wordt het 
kruis te helpen dragen, ziet de verbeelding algauw een driemaal vallen van Jezus. Een verdere groei in 
de kruiswegthematiek vinden we bij Christaan Adriaan Cruys uit Delft. Zijn boek: 'Jerusalem sicut Christi 
tempore floruit' (1584) vermeldt twaalf staties. In de zeventiende eeuw treffen we voor het eerst in 
Spanje de ons bekende veertien staties. De meeste staties verwijzen naar evangelieteksten. Vier zijn niet 
door het lijdensverhaal geïnspireerd: de drievoudige val en de zweetdoek van Veronica. 
 
Moderne bijbelwetenschap en theologie gaven nieuwe ideeën voor de verbeelding van de kruisweg. De 
kruisweg mag niet vastlopen in de donkere nacht van Goede Vrijdag maar moet uitmonden in het licht 
van de paasmorgen. Jezus ging van donker naar licht, van dood naar leven, van kruis naar verrijzenis. 
Zo zijn de evangelies ontstaan. Vanuit verrijzeniservaring werd het verhaal van Jezus te boek gesteld. 
Daarom vandaag een vijftiende statie in éénklank met het vroege christendom. De kruiswegspiritualiteit 
is méér dan herinnering aan het verleden. Het is het mysterie van Jezus' dood en opstanding verbinden 
met ons persoonlijk leven, solidair met het lijden in de wereld. Wie de kruisweg gaat, verbindt het eigen 
dagelijkse lijden en dat van de medemensen met het lijden van Christus. Uit de belofte van verrijzenis 
groeit kracht, moed en hoop.  
 
Uit: ‘Beschouwing bij de nieuwe kruisweg in O.L.V. ter Duinen te Koksijde’, Mark Delrue, Ministrando 2005 
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Drie kruisen 

 
Er stonden drie kruisen  

op Golgotha,  
een kleine heuvel  

even buiten de stad. 
 

Er stonden drie kruisen  
op Golgotha,  

bomen, weggehakt uit het levende bos;  
het kruis van dat domme ongeval  
het kruis van die slepende ziekte  

en het kruis van de dood. 
 

Bomen, zonder takken of twijgen;  
het kruis van het brute geweld  

het kruis van de armen, mensen zonder armen  
het kruis van de oorlog, die van elke stok  

een wapen maakt. 
 

Bomen, waarin geen vogels fluiten  
het kruis van de moedeloze machteloosheid  

het kruis van het slechte humeur  
het kruis van het vele kleine verdriet  

dat elk lied verbiedt. 
 

Eugeen Laridon 

 
 

Duisternis troonde hoog verheven  
de mensen vielen stervend neer.  

Eén woord van licht zou hen doen leven,  
de loop der dingen nam een keer. 

 
Hij was bereid een woord voor allen,  

dat ene woord van licht te zijn,  
als zaad in harde grond te vallen –  

Hij achtte niet de stervenspijn. 
 

Zo is Hij in de nacht verdwenen  
geen engel heeft Hem brood gebracht,  

geen sterrenbeeld Hem toegeschenen  
geen moederschoot Hem opgewacht. 

 
Om ooit een dag als nieuw geboren  

in bloei van stemmen op te staan,  
moest Hij verstomd en zinverloren  
in mensenspraak te gronde gaan. 

 
In holle klank van taal verzinken  

om kiem van weerklank, zaad van licht  
uit onze harten op te klinken  

een naam die voor geen duister zwicht. 
 

Huub Oosterhuis 
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Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Wij bidden voor allen die - ook in onze dagen- 
onschuldig worden veroordeeld en gevangen 
gezet 
door machthebbers, overal ter wereld; 
slachtoffers van een systeem 
dat de gewetensvrijheid beknot. 
Wij bidden om vergeving 
omdat ook wij mensen veroordelen en uitsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus neemt het kruis op zijn schouders  
Wij bidden voor allen 

die een kruis te dragen hebben:zieken naar 
lichaam en geest, 

zij die dood-éénzaam zijn 
zij die treuren om een geliefde dode 

allen die ontgoocheld zijn of zich mislukt 
voelen, 

mensen die gebukt gaan onder schuldgevoel, 
mensen die leven onder oorlogsgeweld, 

kinderen en volwassenen 
zonder dak boven het hoofd, zonder voedsel, 

zonder rechten. 
Wij bidden voor mensen die wij kennen 

en wiens verdriet ons ter harte gaat. 
misschien dragen wij zelf  

de last van het kruis… 
Wij bidden om kracht en uithoudingsvermogen 

om niet te bezwijken. 
 

 
 

Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis  
Wij bidden voor allen 
van wie de last te zwaar geworden is, 
allen die dreigen te verstikken in wanhoop. 
Wij bidden voor allen 
die het levenslicht zijn gaan haten 
en er voor kiezen hun leven te beëindigen. 
 
 
 

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder  
Wij bidden voor vaders en moeders 

die verdriet hebben 
en onmacht ervaren 

bij wat er gebeurt met hun kinderen: 
ouders die treuren aan het ziekbed van hun 

kind, 
ouders die treuren om een kind, 

dat koppig zijn eigen weg gaat, 
ouders die ontroostbaar zijn 

om de dood van een kind 
 

 
 
 
Simon van Cyrene  
helpt Jezus het kruis dragen  
Wij bidden voor allen 
die andermans kruis helpen dragen, 
mensen die proberen 
het ergste leed te verzachten: 
gedeelde last is halve last. 
Wij bidden voor allen 
die altijd bereid zijn om te helpen. 
Wij bidden dat wij zelf 
méér en méér  
zo’n mensen mogen worden. 

 
Veronica  

droogt het gezicht van Jezus  
Wij bidden voor alle zachte mensen om ons 

heen 
die met kleine gebaren 

wonderen van goedheid doen, 
mensen die tijd nemen 

en niet voorbijlopen 
aan wie lijden. 

Wij bidden dat wij zelf 
méér en méér 

zo’n mensen mogen worden. 
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Jezus valt voor de tweede keer  
Wij bidden voor mensen die verpletterd 
worden 
onder de druk van verdachtmaking en 
kwaadsprekerij. 
Wij bidden voor allen 
die – na een misstap – wel willen opstaan 
en opnieuw beginnen 
maar geen eerlijke kansen krijgen. 

Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem  
Wij bidden voor mensen 

die niet stilstaan bij hun eigen last en pijn, 
mensen die voorbij alle zelfbeklag 

hun hart en hun ogen geopend houden 
voor het leed en de zorgen van anderen. 

 

 
 
 
 
Jezus valt voor de derde keer  
Wij bidden voor mensen 
die bezwijken onder de bekoring van het 
kwaad, 
voor hen die onrecht plegen 
in het klein en in het groot, 
voor de gevangenen bidden wij 
en voor hen die recht moeten spreken. 
 

Jezus wordt van zijn kleren ontdaan  
Wij bidden voor allen  

die niemand zijn,  
nergens bij horen,  

niet mee tellen:  
armen en kleinen, hier en elders,  

allen die moeten leven  
in de marge van onze maatschappij. 

 
 
 
Jezus wordt aan het kruis vastgenageld  
Wij bidden voor allen  
die gemarteld worden  
gevangen gezet of gedood  
omdat zij profetisch opkomen  
voor een nieuwe wereld:  
een wereld waarin mensen  
als broeders en zusters zouden samen leven. 

 
 
 
 

Jezus sterft aan het kruis 
stiltemoment 

 

 
 
 
 
Jezus wordt van het kruis afgenomen  
Wij bidden voor allen  
die uitzien naar verlossing uit hun lijden:  
zij die verkrampt zijn,  
en in zichzelf opgesloten,  
zij die geen menswaardig leven hebben,  
die kampen met hevige pijn,  
terminale zieken.  
Wij bidden voor hen  
om uw kracht, uw bevrijding  
onze nabijheid en onze solidariteit. 

Jezus wordt in het graf gelegd  
Wij bidden voor allen 

die blijven hopen op betere tijden, 
allen die geloven in een nieuw begin 

om dat na elke nacht 
toch weer een nieuwe dag komt, 

na elke Goede Vrijdag een paasmorgen. 
Wij bidden dat wij zelf 

mensen van geloof en vertrouwen 
mogen worden. 

 
 

Jezus verrijst tot de volheid van het leven 
 

bron: Sint-Maarten Kortrijk



 

Goede Week brevier 2018 – Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge – Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio West-Vlaanderen 

P
ag

in
a5

0
 

 
 
 
 
 
Memento 
 
Op deze dag  overleed  
in Zijn 33ste levensjaar:  
Jezus van Nazarth. 
 
De zoon van  
Jozef en Maria. 
 
Vereremerkt met de titels:  
‘Emmanuel’  
‘Zoon van God’  
en tal van andere. 
 
Zo willen we  
aan Hem blijven denken: 
zacht was Hij 
Zijn liefde mateloos. 
Zijn vrienden:  
de zwakken,  
uitgebuiten,  
vertrapten  
en dromers. 
 
Ieder was voor Hem gelijk:  
geen oude  
en geen derde wereld,  
geen gele  
en geen blanke,… 
 
Niets van dat alles. 
   
Geen armen en geen rijken. 
Iedereen gelijk:  
delen tot en met. 
 
Zo deed Hij, zo leefde Hij:  
‘geven 
 om anderen gelukkig te maken  
-sterven  
om anderen leven te schenken’. 
 
God,  
wij danken voor deze onvergetelijke mens. 
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Ik heb dorst 
 

Ik heb dorst  
ik heb Je dat nog eens horen zeggen  

in Sichar, bij de bron van Jacob  
Jij, een jood, vroeg aan mij, een vrouw  

en dan nog van de andere soort te drinken  
Je had niet eens dorst, toen  

maar Je zag de dorst in mijn ogen  
Jij haalde de dorst uit mijn verhaal  

als uit de put, en zonder emmer 
 

ik dronk van je woorden  
het voelde zo fris, leven wekkend, nieuw  

dit was toch niet voor mij alleen  
het kon niet anders of dit moest gedeeld  

en ik ging terug naar de mensen  
Je woorden stroomden uit mijn mond  

ik vertelde het aan de drankzuchtige man  
aan de vrouw in de droogte van de eenzaamheid  

zelfs aan het kind, stervensziek te bed  
in mijn tranende blik zagen ze Jou,  

ze dronken en ze lachten  
en ik bracht ze bij Je ze hoorden Je,  

ze dronken Je, en ze geloofden  
ik mocht jouw emmer zijn, jouw kruik  

en eindelijk gaf ik zelf te drinken 
 

maar hier sta ik nu  
onder het kruis  

Jou daar zien hangen  
overvalt me als de verstikkende wind in het droge seizoen  

is er dan niets bestand tegen het dodelijk geweld  
van onrecht, eigenbelang, ruzie, haat  

is alles dan toch vergeefs  
hier sta ik nu  

met mijn kleine kruik in de woestijn van je sterven  
en ik doop een spons in mijn kruikje  

ik denk aan Je  
ik denk aan de droge plekken van weleer  

de droogte in mijn eigen leven  
de droogte van de man, de vrouw, het zieke kind  

en ik zie hoe groen het werd  
ze houden de spons nu bij je mond  

Je drinkt. 
 

Dat kruis  
dat stond er niet alleen die vrijdag,  

2000 jaar terug  
dat kruis staat er ook vandaag  

soms veilig uit de buurt  
met een eenvoudige druk op je afstandsbediening  

zomaar weggezapt  
soms toch ook angstig dichtbij.  
Eigenlijk kan je er niet omheen  

niemand  
hoe oud of jong je ook bent  

het werpt je terug  
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op wie je eigenlijk bent  
dat arme, zwakke, kwetsbare, kleine mensenkind  
dat nu eens lacht en dan weer weent  
zonder echt goed te weten ‘waarom’  
dat kruis is een realiteit in elk mensenleven:  
ook in het jouwe  
het grijpt op je in  
ofwel in je eigen vlees  
ofwel in je geest en hart  
omdat het niet waar is dat het ons niet kan schelen  
dat ergens een mens weer wordt doodgeknijpt  
het is je broer, je zus  
want Hij is toch ‘ons aller Vader’?  
Het is als een oproep, een getuigenis, een voorbede  
want daar waar mensen vandaag niet meetellen  
daar gaan de nagels door Jezus’ handen,  
ook nu nog, vandaag  
we kunnen weinig voor hen doen  
we kunnen minstens hen niet vergeten  
getuige zijn van wat hen overkomt,  
hen wordt aangedaan  
het ergste wat slachtoffers overkomen kan, is dat ze bovendien  
nog vergeten, doodgezwegen, niet geloofd worden. 
 

Laten we bidden… 
 

Voor Israël, uw uitverkoren volk, bidden wij U, 
voor de kinderen van Wet en Profeten, 

die ons uw Rijk hebben doen verwachten, 
die ons uw Naam leerden bezingen, 

die vervolgd werden van Babel tot Auschwitz… 
 

Wij gedenken voor uw Aangezicht 
al die onschuldigen die werden weggesleept 

in naam van het christelijk geloof, 
voor al wie omkwam 

door de haat van christenen… 
 

Bewaar uw en onze Kerk, 
zodat wij met dezelfde hoop kunnen uitzien 

naar gerechtigheid en vrede, 
naar eenheid en verbondenheid, 

en naar de wederkomst van uw Zoon… 
 

Naar bedroefde mensen, 
vertwijfeld, niet meer wetend hoe het verder moet, 

naar gebroken mensen, 
achtergelaten, misbruikt en verworpen, 

naar vereenzaamde mensen gaat onze aandacht uit… 
 

aan de arme, hier en ginds, 
aan de hongerige, 

de vernederde, uitgebuite en gemartelde mens, 
willen we denken 

en aan de mens die toch maar weer uit de miserie opstaat… 
 
 

voor de verslaafde, voor de verziekte, 
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voor de angstige en voor de mislukte, 
voor de heel gewone, kleine mens, als jij en ik 

willen we bidden… 
 

Levende God, 
Gij zijt de troost van bedroefde mensen, 

de kracht van de gemartelden, 
het licht voor wie in het donker tast. 
Gij zijt de toevlucht voor eenzamen, 
de hoop voor zoveel hongerigen, 

het brood en de wijn ook op onze weg. 
Verlaat ons niet, wees niet afwezig, 
zodat onze hoop vergeefs zou zijn, 

vergeefs ook de strijd om toch maar weer op te staan. 
Laat aan de dood, die laatste, die uiterste vijand, 

toch niet het laatste woord. 
Blijft Gij bij ons, Heer, 

en wees voor ons het Licht en het Leven, 
ja, wees zelfs in de nacht 

voor ons de nieuwe dageraad. 
 

Marc Dhondt 
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Stille Zaterdag 
31 maart 2018 
Toen werd een steen over Mij heen gelegd 
 
De coördinaten van de stilte 
 
 
Stilte is een vorm van ruimte. Stilte is lege ruimte, een open plek in het bos, in het lawaai van alledag, 
de gedachtestroom die bijna zonder pauze door je hoofd kan gaan. Stilte is níet ingevulde ruimte. Maar 
stilte heeft net als ruimte contouren nodig, een afgrenzing. Zoals de randen van het vat het pas mogelijk 
maken dat het vat iets kan bevatten, zo kan de afgrenzing van de stilte deze mogelijk maken.  
Maar hoe kan de stilte worden afgegrensd van het dagelijkse lawaai, welke contouren zijn nodig, binnen 
welke coördinaten kan de stilte plaatsvinden? Het antwoord is simpel: door de ordening van de tijd. Door 
de tijd af te grenzen, de tijd van de activiteit en de tijd van de rust, de stilte. De beleving en invulling 
van de tijd geeft ons de mogelijkheid in handen om de stilte te leren ervaren.  
 
Stilte kun je vinden in een ruimte waar het stil is, waar het lawaai van buiten niet doordringt. Dat kan 
een voorwaarde zijn om kennis te maken met de stilte: deze ruimte opzoeken, tijd vrijmaken om in een 
stilteruimte te verblijven. Maar daarnaast kan echte stilte pas ontstaan in jezelf. De ruimte is hoogstens 
voorwaarde of kan dit proces van stil worden in jezelf bevorderen.  
 
Maar wat is dit dan: "Stil worden in jezelf"? Is er een knop die aan en uit kan worden gezet, geluid en 
gedachten aan of uit? En wat is het afdalen in jezelf dat zo vaak wordt genoemd en beschreven op 
momenten van stilte? Waarin daal je dan af en wat tref je aan? Ook wordt wel eens gezegd als je stil 
wordt van binnen, komt er plaats vrij voor God, kun je God in jezelf ontmoeten. Maar wat is dit dan en 
is dit voor iedereen ervaarbaar? Vragen, vragen.  
 
Misschien moet je allereerst proberen los te laten. Los laten dat deze vragen op de een of andere wijze 
rationeel te begrijpen zijn en dus het antwoord te verkrijgen is via het verstand, via nadenken hierover. 
Maak je geen zorgen, laat maar gebeuren, ook als je niet weet waar je uitkomt, waar stilte je kan 
brengen.  
 
Tijdens een wel gekozen moment van rust, van stil worden, kunnen allerlei gedachten je plagen, laat ze 
maar, ze zijn niet belangrijk. Hoe meer aandacht je eraan besteedt hoe zwaarder ze wegen, hoe harder 
je probeert ze weg te duwen hoe meer ze zich opdringen. Laat ze boven komen, ze drijven vanzelf af 
op de stroom en tenslotte heb je er geen last meer van. Ze zijn als een rivier die nooit hetzelfde is, maar 
jij zit aan de oever en ziet ze als bladeren voorbijdrijven.  
 
Wat blijft er over als de gedachten weg zijn gedreven? Niets. Leegte, een onbestemd gevoel, rust. Maar 
lukt dit wel? Bereik je deze toestand? Blijf je niet veel eerder het gevoel houden dat je langs de stroom 
zit en kijkt, ervaart, weet hebt van wat er langs komt zonder dat je het echt los kunt laten. Dát kan, en 
zal meestal ook het geval zijn. Stilte is géén doel, níet iets om te bereiken, waar een uitgestippelde weg 
je toe kan leiden. Stilte overkomt je, overvalt je, het is een stuk genade, dat wil zeggen het is een 
geschenk van buiten, zonder dat je er veel invloed op uit kunt oefenen.  
 
Laat het maar gebeuren als je langs het water van je gedachten zit. Wie weet komt het zomaar vanzelf. 
Wat je echter wel kunt beïnvloeden, wat je in de hand hebt en wat de voorwaarde vormt om langs het 
water te gaan zitten, is het feit dat je wel bewust tijd moet maken, ruimte moet scheppen in je leven om 
te gaan zitten. Zonder dit laatste blijf je rennen en voortjagen, hol je jezelf voorbij en werk je en zet je 
jezelf in voor van alles en nog wat, maar wat is het resultaat? Nog meer druk, nog meer doelen, nog 
meer proberen te bereiken in nog kortere tijd. 
 
Stilte is een bewuste pas op de plaats. En keuze voor creatief niets doen. Creatief omdat het scheppend 
is, het niets doen maakt van alles mogelijk. Wat je niet voor mogelijk had gehouden kan opeens helder 
voor je geest staan. Een beslissing waar je lang over in zat kan opeens helder zijn. Maar ook hier gaat 
het niet om creativiteit. Het scheppende, waar je in je dagelijks leven veel profijt van kunt hebben is een 
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gevolg van de stilte, een mogelijk resultaat. Maar net zo min als de stilte een doel op zichzelf is, is het 
resultaat van de stilte dat.  
 
Stilte is inhouden, wachten, diep van binnen weten, dat het hollen en jagen je niet verder brengt. Stilte is 
je leven ordenen, ruimte vrij maken om niets te doen, niets te willen, niets te hoeven. Dat hoeft geen hele 
dag, een moment op de dag, of meerdere momenten zoals in een klooster, kan genoeg zijn. In een abdij 
is het leven geordend door de zeven gebedsmomenten, zeven keer per dag stil staan bij jezelf, bij je 
relatie met de anderen, bij je relatie met God en bij de vraag hoe je God kunt dienen en hoe je zinvol 
leven kunt. Het antwoord luidt door gebed, door werken en door studie. Deze drieslag, waarbij het 
gebedsmoment en daarbij de ingepaste stilte het coördinatenstelsel vormt, is een geheel van actieve en 
passieve levensmomenten. Passief in de zin van niet werken, niet zorgen, niet actief iets ter hand nemen 
omdat het nodig is. Bidden als passief moment. Het zingen van psalmen, en inhouden tussen de woorden, 
het mediteren op de tekst, het stil zijn  na het gezongen gebed. Het onderscheid passief - actief is niet 
echt geschikt om het moment van stilte te omschrijven. Stilte is een vorm van leegte die zich aan dit 
onderscheid onttrekt. Het is de ruimte tussen de letters, tussen de woorden, het ontbreken van de inhoud, 
de vulling. Stilte is een niets, maar niets is niet omschrijfbaar, niet definieerbaar want de taal heeft er 
geen begrippenkader voor. Je kunt hoogstens aangeven wat het allemaal niet is, en niet wat het wel is. 
Het niets, de stilte is daarom een paradox, een complexe werkelijkheid van het niet er zijn en toch 
onontbeerlijk zijn opdat de dingen er kunnen zijn. Zoals de letters en de woorden pas zichtbaar worden 
omdat er ruimte, omdat er niets tussen zit, zo ook met de stilte, de leegte en het zijn der dingen. Stilte in 
die zin opgevat als ruimtelijke metafoor heeft ook zijn beperkingen, want wat is stilte in de orde van de 
tijd? Vooral als we de tijd niet lineair proberen voor te stellen, als tijdsruimte die volgt na elkaar, of als 
weg die doorlopen wordt. Stilte in de tijd onderbreekt dit lineaire karakter van de tijd. Er is even niets, 
geen voortgang, geen achteruitgang maar een breuk. De ruimte die er opeens even niet is.  
 
Misschien is de eeuwigheid wel zo een vorm van stilte, en omgeeft de eeuwigheid ons dagelijks bestaan 
zoals het niets, de leegte ons omgeeft. Eeuwigheid in het ogenblik, in het hier en nu van dit moment, een 
oogopslag als het ware. Maar we weten allemaal dat dit hier en nu net als de eeuwigheid onbereikbaar 
is, niet te vatten met ons verstand, hoe dan ook niet is vast te houden met welke middelen dan ook. En 
toch is ons leven een aaneenschakeling van ogenblikken, ogenblikken met eeuwigheidswaarde. Uniciteit, 
onherhaalbaarheid, worden, het zijn categorieën die niet meer met begrippen nader te omschrijven  zijn, 
dan met hetgeen we in huis hebben aan taal. Maar dat geldt voor alle beschrijvingen van de 
werkelijkheid. Onze woorden, onze begrippen vallen niet gelijk met de dingen die ze beschrijven. Onze 
woorden, onze taal verwijst, geeft betekenis in dit proces van voortdurende verwijzing, een constante 
semiose, betekenisgeving.  
 
Voor de omschrijving van de stilte betekent dit dat stilte niet beschrijfbaar is alsof we zo er achter kunnen 
komen wat we in huis hebben. Maar is stilte dan wel echt ervaarbaar? Is het niet eerder een illusie die 
wij najagen? Een fictie, een mooi verlangen maar onbereikbaar? Er zijn getuigen, mensen die zeggen 
dat het wel kan, dat ze de stilte hebben ervaren en niet alleen de stilte maar ook iets van de goddelijke 
werkelijkheid die in deze stilte kan spreken. We hebben hun getuigenis, hun ervaringen in woorden 
gegoten die niet kunnen uitdrukken wat ze hebben ervaren. Hun taal is bij benadering, net als onze taal 
als we de liefde stem willen geven of het gevoel van eenzaamheid.  
We kunnen deze getuigenissen wantrouwen of hen vertrouwen, dat wil zeggen: geloof schenken. Een 
andere keuze hebben we niet. En we kunnen proberen te trachten om hetzelfde maar dan anders, te 
ervaren in ons eigen leven. Maar ook hier geldt weer: niets is manipuleerbaar, of op herhaling 
ervaarbaar. Het blijft een geschenk, zo je wilt een geschenk uit de hemel. Zelf zul je de eerste stap 
moeten zetten, een stap om stil te worden, ruimte scheppen, een pas op de plaats. Dat kan elk moment, 
elke dag, elk moment van je leven. Wat zou je tegen kunnen houden, je hebt niets te verliezen. Stilte 
neemt je niets af, ze kan enkel geven.  
 
John Hacking 
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Stille zaterdag 

 
We dromen  
van een ruimte 
die warm is als vuur,  
open als het licht 
en eeuwig in beweging 
als stromend water. 
 
We dromen  
van een ruimte 
die de dorst lest van wie stilte zoekt,  
en rust, en schoonheid,  
en het onuitsprekelijke dat mensen overstijgt. 
Waar ogen, mond en handen een taal vinden 
voor dat onuitsprekelijke mysterie. 
 
We dromen  
van een ruimte 
waarin het leven gevierd wordt: 
vertrouwen en verbondenheid met 
de mensen van deze stad 
en hun veelkleurige culturen, 
verbondenheid met hun lijden  
en hun droom. 
 
We dromen  
van een ruimte 
waarin een goddelijke hoop gevierd wordt: 
oefenplaats om wakker te houden, 
de Bijbelse droom van gerechtigheid, 
symbool van de profetische kracht 
die mensen al eeuwen draagt. 
We dromen van een plek 
voor al wie zoekende is, 
of wil delen wat gevonden werd, 
of voor wie er wil thuiskomen 
in trouw en verbondenheid, 
een levende gemeenschap van mensen.  
 
We dromen  
van een plaats 
die zich laat dragen door zijn omgeving: 
cultuur en standvastigheid van de monniken, 
vrije geest van een stad aan het water. 
 
We dromen  
van een bezieling die,  
zonder vooroordeel en solidair, 
het zout kan zijn overal 
waar mensen zich inzetten 
naar het oude woord aan Sarah en Abraham, 
en in antwoord op het verlangen 
van ieder mensenhart.  
 
Machariusteam - Gent 
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Er stonden drie kruisen  

op Golgotha,  
een kleine heuvel  

even buiten de stad;  
daar, waar mensen hun doden begraven  

daar, waar mensen hun wonden likken  
daar, waar mensen in eenzaamheid huilen. 

 
Er stonden drie kruisen  

op Golgotha  
een kleine heuvel  

even buiten de stad:  
opdat niemand, die die weg uit moet gaan  

ooit zou denken dat hij die weg alléén,  
heel alléén moet gaan,  

en opdat ieder weten zou:  
er is Iemand die mij begrijpt  
er is Iemand die bij mij blijft  

er is Iemand die dit alles heeft doorstaan  
en mij naar leven en verrijzenis is voorgegaan. 

 
Eugeen Laridon 
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Bidden is mij niet gegeven 

 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik volkeren zie vertrapt. 
Het vloekt in mij. 
Laat dan maar 
mijn vloeken bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kinderen zie verkracht. 
Het huilt in mij. 
Laat dan maar 
mijn huilen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik vluchtelingen zie verjaagd. 
Het stormt in mij. 
Laat dan maar 
mijn stormen bidden zijn. 
 
Bidden is mij niet gegeven, 
als ik kapitaal zie heersen. 
Het breekt in mij. 
Laat dan maar 
mijn breken bidden zijn. 
 
Bidden is mij gegeven, 
als ik vloeken mag, 
als ik huilen kan, 
als ik stormen durf, 
als ik breken leer, 
om zoveel onrecht, 
om zoveel leed. 
 
Luc Vankrunkelsven. 
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Lied van de Messias 
 
Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn  
waar bloemen stenen, vogels slangen zijn.  
De rotsen die ik met mijn handen sloeg  
gaven de honing niet waarom ik vroeg.  
Geen schaduw viel, geen engel die mij schonk  
het eeuwig leven van een waterdronk. 
 
Ik zat aan tafel en verdeelde brood.  
Niet één der velen werd mijn reisgenoot.  
Ik plengde tranen in een rozenperk.  
De wereld redden is geen vrolijk werk.  
Ik zag een steenrots, als een mensenkop,  
een mensenschedelplaats – moest ik die op? 
 
Ik hing. Ik was nog nooit zo hoog geweest.  
Ik riep: mijn God, mijn God. Ik werd ontgeest.  
Een geur van bloemen werd mij aangedaan –  
had ik de Schriften dan toch goed verstaan?  
‘Roep jij, Ik antwoord’, was mij toegezegd.  
Toen werd een steen over mij heen gelegd.     
 
Huub Oosterhuis 

 
Stilte 

 
Waar ben Jij nu, mijn God? 

 

Vergeten heb Je mij, 
al vloekt dat met je naam. 

 

Laat je toch zien, 
word een gezicht! 

 

Maar er is niets dan leegte, 
de lange schaduw van een vale nacht 

sluipt om mij heen. 
 

Waar ben jij dan? 
 

De woorden waarmee ik je noemde, 
riep,  

bezong, 
besterven mij op mijn lippen. 

 

Het lijkt nu zinloos  
nog je naam te noemen,  

jou te kennen. 
 

Toch brandt die naam, 
die vlamde door mijn dagen, 

nog als verborgen vuur 
onder de as van mijn verdriet. 

 

En ik herhaal dat Jij mij ziet,  
mij weet te vinden in het donker. 

 

Ga dan, heel even maar,  
als koele wind aan mij voorbij… 
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Pasen 
01 april 2018 
Zoek niet naar mijn graf 
 

 
 

kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ver-Assebroek - Brugge 
kunstenaar Joost Gevaert. 

 

’Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitae mortuus regnat vivus’. (Dood en leven, o wonder, hebben samen 
gestreden). Pasen gloort doorheen de bittere pijn van Goede Vrijdag. Pasen is de diepte van de hemel: ‘Een stem 
uit doodstilte geboren, een lied uit lijnwaad opgestaan’. 

 
want als Hij is opgestaan die Paasnacht 
dan ook onze moed om te doen als Hij 
 

want als Hij is opgestaan die vroege ochtend 
dan ook onze wil Hem te volgen 
 
want als Hij is opgestaan 
dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt 
 
als er iets nieuw is die Paasdag 
is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld 
 
want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op: ‘heb je Me lief? 
 

hoopvolle tijden… 
mocht jij zijn: 

een behoeder van hoop, 
een mens van denken en doen, 

een dromer met de blik op morgen, 
een trooster te midden puin-hoop 

een durver die niet toegeeft aan wan-hoop 
Zalig Pasen! 
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In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Ver-Assebroek hangt  een schilderij van de 

jonge kunstenaar Joost Gevaert. Het is het derde schilderij van zijn hand.  Het eerste is ‘De droom van 

Jozef’ (over Kerstmis), het tweede heet ‘Tongen van vuur’ (over Pinksteren). 

Zwachtels die doorheen pijn en verwonding een weg baanden doorheen de doodstunnel van het 

inktzwarte graf naar ongeschapen licht van de eerste dag ... Dit doek spreekt tezelfdertijd van 

vergankelijkheid en eeuwigheid. Het evoceert de botsing tussen licht en duisternis, zoals die in de passie- 

en paasverhalen van het evangelie op exemplarische wijze gestalte krijgen. 

Waar een theoloog moeizaam het juiste woord vindt om het paasmysterie te verwoorden, creëert Joost 

Gevaert een beeld krachtiger dan woorden. Het theologisch discours is een lineair proces via abstracte 

begrippen. Het artistieke beeld ontsluit in metaforische taal het mysterie. Vroeg op de eerste dag van de 

week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf (Joh 20,1) 

Op de eerste dag van de week… Hier springt het scheppingsverhaal ons voor ogen. Op de eerste dag 
werd het licht tegen de duisternis geschapen, ter wille van de mens. Het licht krijgt een functie om dag te 
zijn. Wat heeft dat met ‘opstanding’ te maken? Juist daarin ligt de kern van ons verhaal. 

Ons leven kan worden omschreven met de hymne: ‘Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen’.In 

het paasverhaal worden de zaken omgedraaid. De dood is aanwezig. Maar verrassenderwijs is er plots 

leven: ‘Midden in de dood zijn wij in het leven’. 

Met de verrijzenis gaan de evangelisten zo voorzichtig om als was het Gods naam zelf. De opstanding 

is de lege plek in hun evangelie. Die plek moet geheimnisvol open blijven en mag niet met beschrijving 

of vertelling gevuld worden. Dit heeft kunstenaar Joost Gevaert goed begrepen. Wat er van Jezus’ 

verrijzenis zichtbaar kan worden gemaakt, moet worden afgelezen aan de volgelingen, zoals de 

Emmaüsgangers, of aan het getuigenis van Maria Magdalena. Maria stond nog bij het graf en huilde. 

Daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. “Waarom huil je?” vroegen ze haar. Ze antwoordde: 

“Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.” “Waarom 

huil je?”, vroeg Jezus. “Wie zoek je?” Maria dacht dat het de tuinman was en zei: “Als u hem hebt 

weggehaald ….” Jezus zei tegen haar: “Maria!” Ze draaide zich om en zei: “Rabboeni!” “Hou me niet 

vast,” antwoordde Jezus. “Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn 

Vader.” Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: “Ik heb de Heer gezien”. En ze 

vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had. (Joh 20, 11-18). 

Op het doek tekent zij summier de krijtlijnen van wat zij beleefd en gezien heeft. Joost Gevaert heeft, 

zoals Mathias Grünewald (1475-1528) in zijn polyptiek in Colmar, de lijkwade verheven tot meer dan 

een troostdoek, een doek dat opgaat, opengaat, ten hemel wordt gezogen, een doek dat van 

opstanding spreekt. De lijkwade wordt een zegebanier. Het werkt als een appèl. Het roept alle mensen 

op tot barmhartigheid en mededogen waar mensen verzinken in de tragiek van het bestaan. Voor de 

niet-gelovige is het witte doek de lijkwade, het einde van de pijn. De gelovige ziet er een teken in van 

hoop en opstanding. Vanuit fascinatie van leegte en stilte (Stille Zaterdag) evoceert Joost Gevaert een 

bron van licht, te diep om door te kijken. Verrijzenis kan niet worden voorgesteld. Het behoort tot het 

‘onzienlijke’. In de paasmorgen bleef alleen een leeg graf over. De vraag is: hoe ontdek ik dat die plek 

(dat graf) leeg is? Daar kan poëzie of beeldende kunst de theologie te hulp komen om dit mysterie te 

vertolken. 

Joost Gevaert beseft dat het beeld een kracht heeft, anders dan het woord, om de kernboodschap van 

het christendom te verkondigen. Hij weet dat in het beeld een visuele betekenis schuilt die het woord niet 

kan vatten. Zijn paasprent ontstijgt ons waarnemingsvermogen: De God die gezegd heeft ‘Uit de duisternis 

zal licht schijnen’ heeft in ons hart licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die 

afstraalt van het gezicht van Jezus Christus (2 Kor 4,6). Zijn prent betekent in grote mate leegte. Wanneer 

wij ons echter openstellen voor deze leegte ervaren wij de presentie van Hem wiens contouren Maria 
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Magdalena aan het tekenen is. Er schuilt toegankelijkheid in die leegte. Een aanvoelen van de paaskracht 

van die leegte is heilzaam. Wellicht hoort de ziel beter als ze niet met beelden overladen wordt. Dit is 

de kracht van het verzwijgen. Aan de grenzen van het beeld groeit het vermoeden van het paasgeheim. 

Pasen, het sterke verhaal, het kwetsbare verhaal, het verhaal dat Hij niet in zijn dood is gebleven. Jezus 

sprak in beelden en gelijkenissen het verhaal voorbij de leegte waar het donker is bezocht. De christelijke 

boodschap is immers: duisternis van angst en dood doorleven en ondanks … het laatste woord laten aan 

hoop, vreugde en licht. Dit kunstwerk spreekt van ‘hoop’ … 

’Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitae mortuus regnat vivus’. (Dood en leven, o wonder, 

hebben samen gestreden). Pasen gloort doorheen de bittere pijn van Goede Vrijdag. Pasen is de diepte 

van de hemel: ‘Een stem uit doodstilte geboren, een lied uit lijnwaad opgestaan’. 

Mark Delrue. 
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Twee jaren geleden vroeg het jongste kleinkind uit onze familie aan oma: “Wat vieren we met Pasen”. 
En mijn moeder zei, we vieren dat Jezus is opgestaan. ‘Is dat alles’, zei de kleine. “Toch niets bijzonders, 
ik sta elke morgen op”. 
En toch: dat is de kern, maar het is niet alles. 
 
 
Met Pasen vertellen we dat GOD is opgestaan. De wereld was donker en God is opgestaan om licht te 
maken en alles wat leeft en ademt te scheppen. 
 
 
Met Pasen vertellen we ook over MOZES die is opgestaan. Omdat Hij er zich niet wilde bij neerleggen 
dat zijn volk in Egypte geen leven had. Hij stond op tegen Farao, en bracht Gods volk naar een nieuw 
land en een nieuw leven. 
 
 
En Pasen vertelt over JEZUS, die is opgestaan. Omdat Hij er zich niet wilde bij neerleggen dat armen en 
zieken aan hun lot werden overgelaten. Omdat Hij er zich niet wilde bij neerleggen dat het geloven bij 
de mensen niet te zien was in hun dagelijks leven. Het kostte Hem zijn leven. 
 
 
Pasen vertelt over de VROUWEN die zijn opgestaan. De mannen hadden, zo lijkt het, er zich bij 
neergelegd dat Jezus gestorven was, en het gedaan was. De vrouwen niet! Zij gingen naar het graf en 
hoorden van de engelen, dat Jezus was opgestaan … opgestaan uit de doden. Engelen … zijn altijd 
boodschappers van God … dus deze paasengelen … brachten het nieuws van de verrijzenis. 
 
 
Toen zijn alle VRIENDEN van Jezus opgestaan. Opgestaan uit hun teleurstelling en verdriet en zijn ze 
overal gaan vertellen: “Jezus, die gekruisigd werd en gestorven is, is verrezen, opgestaan uit de dood”. 
 
 
En Pasen vraagt dat WIJ OPSTAAN. Opstaan uit al wat mensen kwaad en onnodig verdriet doet. 
Geloven is niet voorbij!  Pasen vraagt dat we opstaan en fier vertellen over ons geloof en het beleven.  
Het is zalig als je dit doet. 
 
 
 
 
 
 

Die zal leven 
Wie zijn leven niet wil geven, 

niet wil delen met zovelen, 
met een ander gaat verloren. 
Wie wil geven wat hij heeft, 

die zal leven, opgegeten, 
die zal weten dat hij leeft. 

 
Huub Oosterhuis 
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Al wie levend 
uit het kamp kwam, 
had een doel 
blijven koesteren 
wat over 
de prikkeldraad lag. 
 
Dat stelde psychiater 
Victor Frankl vast, 
zelf een overlevende 
van het uitroeiingskamp. 
 
Hoop doet leven, want 
elke hoop is 
hoop op verrijzenis, 
op over-leven, leven 
over de prikkeldraad 
van het leven. 
 
De mens kan niet 
zonder perspectief 
dat het leven van hier 
zinvol maakt, 
de zin volmaakt. 
 
Hoop is 
vertrouwen 
dat je springen mag 
want niet 
dieper valt dan 
in de hand 
van God. 
 
Hoop put uit 
dit vertrouwen 
de moed tot opstand 
tegen onrecht. 
 
Opstand verhoopt 
opstanding. 
 
Mark Van de Voorde 
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PAASMENSEN 
 
 
 
 
 
 
  
Midden in de dood, 
in de leegte van leven dat geen leven is, 
kan het ook vandaag gebeuren 
dat de Verrezene opstaat in ons 
en ons omvormt  tot wie we ten diepste zijn: 
Paasmensen, 
die de dood en alles wat scheidt en leeg 
maakt 
achter zich laten 
en leven alsof de dood voorbij is 
en het nieuwe leven 
waar alles spreekt van Hem die heet" Ik zal er 
zijn " 
al begonnen is. 
 
  
 
 
Paasmensen zien; 
verder dan het dodende geweld van onrecht, 
verder  dan de agressie en het elk voor zich. 
Zij zien tekenen van verrijzenis: 
hoe midden in die dood Hij er is: de grote 
Aanwezige; 
hoe Hij gebeurt, soms overduidelijk, soms 
stilleweg incognito: 
in een vreemdeling op het strand, 
een tuinman of iemand die per toeval onze 
wegen kruist 
en een eindweegs meegaat. 
Zij zien dat de dode niet dood is 
maar enkel maar uit het gezicht verdwenen, 
zij zien waar leven is 
en dat het kruis van gisteren, 
het vechten tegen de ontmoediging, zijn 
betekenis had, 
dat alles zijn zin krijgt in het breken van het 
brood 
en het delen van het leven. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paasmensen staan op 
uit het graf van hun angsten, 

uit de wonden van het verleden,  
met een veerkracht die niet alleen 

in hen zelf haar oorsprong vindt. 
Zij staan op tegen alles wat leven tegenhoudt, 

wat mensen minder mens maakt 
en leven minder levenswaard. 
Zij staan op om engel te zijn;  

een engel die de steen wegrolt 
die op het leven van medemensen drukt, 

die in de donkere chaos licht brengt, 
die waar mensen op een dood punt zitten,  

nieuw leven mogelijk maakt, 
die met een warm hart nabij is, 

zo nabij als God. 
 
 
  

Paasmensen gaan op weg. 
Mensen van de Weg, zo werden zij eertijds 

genoemd.  
Hun weg heet: liefde en geloof en hoop,  

breken en delen, doen wat Jezus heeft 
gedaan, 

zijn woord verder spreken,  
zijn gebed verder bidden. 

Ja, Jezus' weg is niet doodgelopen,  
hij loopt door in zoveel paasmensen tot op 

vandaag. 
Door Zijn Geest bezield, 
weten zij zich gezonden 

om blinden het zicht te geven,  
om verlamden te doen lopen, 

en monddoodgemaakte mensen  stem te geven, 
om aan armen blijde boodschap te brengen. 

Zij zijn met heel hun doen en laten, 
met hun manier van leven 

vandaag de belichaming van het evangelie.  
Zij zijn vandaag het lichaam van Christus, 

zij breken en delen. 
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Wat deed Jezus in de tijd tussen Zijn graflegging en Zijn verrijzenis? Het antwoord op die vraag vond 
een plaats in onze apostolische geloofsbelijdenis: in dat merkwaardige ‘tussenseizoen-van-één-dag’, in 
dat vreemde intermezzo van het wachten op de opstanding en het nieuwe leven, is Hij ‘nedergedaald 
ter helle’… Naar onze tijd vertaald betekent dit, dat Hij is afgedaald naar de onderkant van onze 
samenleving, tot in de ‘hel’ die voor een aantal mensen steeds weer van deze aarde wordt gemaakt. 
Op die bodem van ons bestaan, waar alle houvast is weggevallen, wilde Hij toen reeds aanwezig zijn 
om er iets van hemel en verrijzenis tegenwoordig te stellen. Midden in onze samenleving vandaag, bij 
mensen aan wie onrecht en dood worden aangedaan op kleine of grote schaal, wil Hij zichtbaar blijven 
via ons, Zijn leerlingen. Zodat daar altijd iets van opstanding en Pasen concreet en tastbaar wordt, iets 
van Gods  reddende aanwezigheid. 
De Schrift leert ons vandaag: Gods Gezalfde is ons voorgegaan tot in de diepte van de dood. Hij heeft 
de god- en mensverlatenheid geproefd tot op de bodem. Morgen in de vroegte zullen wij horen hoe Zijn 
trouw bestand bleek tegen alle duisternis – Hij vocht met de nacht en overwon. Sterker als de dood is 
Zijn liefde gebleken… 
 
Geert Dedecker 
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‘Christus woskrèze, de Heer is opgestaan’. Zo groeten de orthodoxe christenen elkaar vanouds, op 
paasmorgen.  
‘Wo-stinoe woskrèze – Ja, Hij is waarlijk opgestaan’, antwoordt men dan. 
Hoe zou Hij echter waarlijk verrezen zijn, als Hij niet eerst tijdens zijn leven hier op aarde was opgestaan 
uit alle denkbare, dagelijkse dood? 
 
Zo STOND HIJ OP in de synagoge van zijn geboortedorp Nazareth, om voor te lezen uit de Schrift – 
dat grandioze visioen over het goede nieuws dat aan de armen wordt gebracht. Uit hoeveel weerstand 
tegen het riskante bestaan van een profeet is Hij toen niet opgestaan?  
 
Zo STOND HIJ OP uit de slaap, daar in die boot, om de storm op het meer te bedaren. Uit hoeveel 
vermoeidheid en teleurstelling om hun ongeloof is Hij toen niet overeind gekomen? 
 
Zo STOND HIJ OP van tafel, om Zijn leerlingen de voeten te wassen. Uit hoeveel verzet tegen die 
moeilijke rol van knecht is Hij toen niet losgekomen?  
 
Zo STOND HIJ OP uit zijn gebed in de Hof van Olijven. Of beter: Zijn gebed dèèd Hem opstaan. Al 
biddend kwam Hij zijn angst voor de dood te boven. Toen reeds, midden in die dood, brak het licht van 
Pasen  in Hem door... 
 
Hij STOND OP, staat er iedere keer. Met het paaswerkwoord telkens nadrukkelijk vermeld. Hij, de 
Levende, de Opstandige – Hij was dag na dag op Zijn paasbest. Oprecht en rechtop ging Hij ten einde 
toe de weg van Zijn roeping: ‘...opdat zij leven zouden hebben, en wel in overvloed...’ (Joh. 10,10) 
  
Christus is waarlijk opgestaan, met Pasen. Maar hoe zouden wij dit kunnen geloven, als Hij niet tijdens 
Zijn leven reeds bij voorbaat uit  iedere denkbare dood was opgestaan? 
 
Verrijzenis is in het leven, vóór de dood.  Is uitbreken uit macht die mensen klein houdt. Opstaan uit de 
dood die ons dagdagelijks bekruipt. Onvoorwaardelijk kiezen voor het leven.   
 
Verrijzenis  is  een weg om te gaan. Een geboorteproces, een processie van Echternach. Mensen verrijzen 
iedere keer wanneer zij opstaan om hun lot, het lot van hun volk, van de armsten vooral ten goede te 
helpen keren.  
 
’Opstanding uit de dood’ is het meest concrete dat je met je leven kunt doen, in alle verbanden waarin 
je samenleeft. Niet dulden dat mensen worden uitgebuit, gekleineerd,  onderuit gehaald.  Niet kunnen 
harden dus wat dagelijks op grote schaal gebeurt. Proberen daar tegenin te leven, daar iets tegenover 
te stellen. Partij kiezen voor  de zwaksten. 
   
Pasen is de overwinning  van de liefde op de dood… 
 
Geert Dedecker 

 
 
 
 
 

Met de liefde is het altijd zo gegaan: 
ze gaat door het stof om daarna te verrijzen. 

 
Robert Browning 
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Wij hebben slechts de late sprokkels  
van verwarde woorden  
over een steen  
een doek  
een tuinman  
of een engel in het wit 
 
maar meer dan woorden uit een boek  
is de ervaring dat Hij leeft:  
dat teer geheim  
dat wij behoedzaam  
in ons hart bewaren 
 
daar breekt Hij onze duisternis in twee  
en kan Hij plots  
de lente buiten laten  
als witte kalveren  
in de eerste wei 
 
geen veilige ‘rust in vrede’  
maar opstand ten leven  
geen noodlot in berusting  
maar uitzicht en inzicht  
dat de dood geen einde is  
maar een begin  
nieuw en anders dan voorheen 
 
alleen een bloem  
een vogel of een kind  
laat ons vermoeden  
wat achter de dood  
voor ons verscholen ligt. 
 
Bron: http://www.drachtenoase.com/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=234 
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Ik geloof 
in de heilige Geest. 

 
Gave van God, 

Gij zijt de adem en de gloed 
waarmee het woord van God gesproken wordt, 

 
de wind waarop  

het evangelie wordt gedragen 
tot waar en wie dan ook. 

 
Het is uw werk, 

het wonder van uw inspiratie, 
wanneer er mensen zijn  

die ondervinden dat Jezus Christus leeft. 
 

Het is uw geestdrift 
en uw kracht in ons, 
dat wij Hem volgen, 

 
dat Hij ons alle moeite  
van dit leven waard is, 

dat wij handelen in zijn Naam. 
 

Wij bidden u: 
bestendig dit, 

opdat wij blijven geloven 
 

en het uithouden met Hem 
die wij nooit hebben gezien. 

 
En dat wij mogen blijven tasten 

naar Hem die onze God en onze broeder is. 
Amen. 

 
Huub Oosterhuis 
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Doen wat ondenkbaar is: dood en verrijzenis 
 
Hoop is  
dat gevangen zitten  
niet het laatste is;  
dat honger hebben  
niet het laatste is;  
dat je werk verliezen  
niet het laatste is;  
dat macht  
niet het laatste is;  
dat terreur  
niet het laatste is. 
 
Hoop is  
dat iemand zien sterven  
niet het laatste is;  
dat schuld hebben  
niet het laatste is;  
dat het kan me niet schelen  
niet het laatste is;  
dat uit je land moeten vluchten  
niet het laatste is;  
dat in de steek gelaten worden  
niet het laatste is;  
dat er geen zin meer inzien  
niet het laatste is;  
dat het allerlaatste wat we zien  
toch niet het allerlaatste is… 
 
auteur ons onbekend 
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Jullie vragen  
hoe is  

de opstanding der doden?  
Ik weet het niet. 

 
Jullie vragen  

wanneer is  
de opstanding der doden?  

Ik weet het niet. 
 

Jullie vragen  
komt er  

een opstanding der doden?  
Ik weet het niet. 

 
Jullie vragen  

komt er  
geen opstanding der doden?  

Ik weet het niet. 
 

Ik weet alleen  
waarnaar jullie niet vragen:  

de opstanding van hen die leven. 
 

Ik weet alleen  
waartoe God ons oproept:  

tot opstanding vandaag en nu. 
 

Kurt Marti 
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Pasen 
 
Alles aan U doet nog pijn.  
Drie dagen slapen is niet genoeg,  
U bent wel opgestaan, maar te vroeg,  
zelfs U kunt nog niet beter zijn. 
 
U bent Uzelf nog niet, U bent  
nog de tuinman, een man van  
groen dat nog uitbotten kan,  
nog niet klaar, niet herkend. 
 
De zon gaat wel op, maar is  
nog niet opgegaan, er hangt  
nevel die naar U verlangt,  
even bedeesd als Uzelf nog is. 
 
U wijkt uit: ‘Raak Mij niet aan.’  
Uw wonderen trekken, wij hebben U  
zo verschrikkelijk pijn gedaan.  
Straks misschien kan het, niet nu. 
 
Maar dat straks is genoeg. Het moet  
zeggen: U bent er al, maar  
U komt. Haal diep adem, sta klaar.  
Je hebt Mij altijd tegoed. 
 
Gabriel Smit 
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Kerk zijn - worden 
 

Dat je mag worden een kerk die hoort  
de roep van vandaag, van gisteren en eeuwig:  

de schreeuw om geboorte, de hartenkreet van mensen om recht en vrede. 
 

Dat je leert luisteren naar de Geest,  
die als de wind waait vanuit de meest onverwachte hoeken:  

daar waar de kleinen schuilen,  
waar zwakken beschutting zoeken en hongerigen bedelen om brood. 

 
Dat je als kerk zélf wordt als de wind: een pelgrim, een zwerverskind.  

Altijd op zoek, zonder zelfbehoud, zonder huis of kluis;  
vrij als een vogel, niet gekerkerd door wereldse machten en krachten. 

 
Dat je mag worden een scheppende, creatieve kerk.  

Die van deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen maakt,  
een spoor van oases in de woestijn.  

Begin van menswaardig leven overal.  
 

Een kerk die muren sloopt, deuren en ramen opengooit,  
zodat mensen zien - al is het maar even - 

een glimp van nieuwe wereld, nieuwe aarde.  
 

Kerk die gemeenschap sticht en mensen samensmeedt. 
 

Kerk als een Gist- en Spiritusfabriek,  
waarvan de gist onderduikt in het deeg  

om brood te worden voor vijfduizend. 
 

Kerk waar geen angst meer heerst.  
Waar mensen groeien in liefde, geduld, volharding,  

zachtmoedigheid, vergeving, lange adem.  
Waar mensen elkaar verstaan uit een vloed van woorden,  

uit stilte soms en uit de verscheidenheid van stenen  
één huis van vrede bouwen. 

 
Kerk opnieuw geboren: de longen komen open, de tongen komen los.  

Kerk met de tongval van de Geest, die bemoedigt en mensen  
taal van bevrijding aanleert, woorden van leven aanblaast,  

visioenen van een andere wereld.  
Levensadem die tégen de dood inblaast, met niet te stuiten kracht. 

 
Kerk als een permanente waakvlam in de wereld aanwezig.  

Plotseling in vuur & vlam, als Mozes bij het brandend braambos.  
Die zich roepen laat en aangesproken weet door de ellende van Gods volk.  

Kerk die kant kiest van vergeten verliezers.  
 

Tot zij rust vindt in het Visioen: vrede en gerechtigheid overal.  
 

Bron: http://www.kerkinkortrijk.be/start.asp?p=2, Sinksen 2005 
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Gebruik uw voeten! 
 
Op Pasen is Jezus de overwinnaar.  
Daarmee is Gods verhaal  
echter niet ten einde.  
De verrijzenis van Jezus is  
geen ‘happy end’  
maar een ‘happy beginning’.  
De verrijzenis gaat verder.  
Jezus is opgestaan uit de dood  
als eerste van ons allen.  
Uit zijn verrijzenis  
mogen wij vreugde en vertrouwen putten.  
 
Met het geloof  
is het als met onze gezondheid:  
het is niet goed om te blijven zitten.  
Het eerste wat de huisdokter  
ons telkens aanbeveelt, 
is om wat meer te bewegen.  
Zwemmen, wandelen, fietsen, joggen:  
het doet er niet toe.  
Als we maar bewegen.  
Voor ons geloof geldt hetzelfde:  
van blijven zitten wordt je niet geloviger.  
Op Pasen is alles veranderd  
toen drie mensen in beweging kwamen  
en op zoek gingen  
naar de waarheid achter het lege graf.  
Waren zij niet in beweging gekomen,  
dan was op Paasmorgen  
niets met hen gebeurd  
of niets in hen veranderd.  
Goede vrienden,  
als u het moeilijk hebt  
om te geloven in de verrijzenis van Jezus,  
blijf dan niet zitten.  
Kom in beweging  
en haal er een paar vrienden bij. 
Ga samen eens naar een bedevaartsoord.  
Ga eens naar een voordracht of een gespreksavond.  
Ga eens naar een ziekenhuis of het woon-zorgcentrum:  
ze hebben daar vrijwilligers nodig! 
Kom ons even zeggen 
dat je een taak wil opnemen  
in onze pastorale eenheid! 
Of... 
In elk geval:  
geef het geloof een kans:  
gebruik uw voeten!  
Dat zou een mooie leuze  
voor Pasen kunnen zijn... 
 
Marc Van de Voorde 
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Pasen 
 

Als bomen uitbundig botten 
dat ze niet dood zijn 

en de natuur uit haar winterslaap ontwaakt 
hangt Pasen in de lucht. 

Het feest van de opstanding, 
van de verrijzenis zeggen wij christenen. 

In mensentaal betekent dat : 
opnieuw gaan leven, 
hoop en perspectief ! 

 

Voor de zieke die zich misselijk voelt 
Voor wie verstijfd is door angst en zorgen 
Voor de verslaafde die walgt van zichzelf 

Voor het kind dat geen thuis heeft 
Voor de partner van de gestorven geliefde 

Voor de mens die tevergeefs solliciteert 
Voor de vereenzaamden, ontmoedigden 

Voor alle mensen koppig opkomend voor 
gerechtigheid. 

 
Pasen, 

Het feest van uitzicht en hoop. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JoMXuH1EWdwUoM&tbnid=8-mBZHugRopOpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pinterest.com/pin/479563060292415332/&ei=ckNyU8qbHIqtyAORtYCwCg&bvm=bv.66699033,d.bGQ&psig=AFQjCNHvmzfVdBZaJLdDvwRXM0eOI0Z64g&ust=1400083697522786
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Eindelijk iemand die zegt: 
‘Ik ben gekomen om te dienen’ 
En niet: het gaat erom  
Carrière te maken. 
 
Eindelijk iemand die zegt: 
‘Heb je naaste lief als jezelf’ 
En niet: het komt erop aan  
Dat je iedereen het zijne geeft. 
 
Eindelijk iemand die zegt: 
‘Ik ben de goede herder, 
Ik zet mijn leven in voor mijn schapen’ 
En niet: ben ik de hoeder van mijn broeder? 
 
Eindelijk iemand die zegt: 
‘Je zonden zijn je vergeven’ 
En niet: wie eenmaal steelt, 
Is altijd een dief. 
 
Eindelijk iemand die zegt: 
‘Ik maak alle dingen nieuw’ 
En niet: de geschiedenis herhaalt zich. 
 
Eindelijk iemand die zegt: 
‘Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven’ 
En niet ‘dood is dood’. 
 
Jaap Zijlstra 

 
 
 
 

Wanneer ik sterf en je behoefte voelt om te wenen 
Ween om je broeder of zuster 

Die naast je wandelen over straat. 
En wanneer je verlangt naar mij 

Leg dan je armen om ieder ander 
En geef hun wat je mij had willen geven. 

 
Ik wil je iets meegeven 

Iets dat beter is dan woorden en klanken. 
 

Kijk in mijn plaats naar de mensen die ik heb gekend en bemind 
En indien je mij niet kunt weggeven 

Laat me dan tenslotte leven in je ogen en niet in je geest. 
 

Je kan mij het meest beminnen door handen die handen raken 
Door lichamen die lichamen raken 

En door kinderen die vrij willen zijn te laten open bloeien. 
 

Liefde sterft niet, mensen laten dit zien 
Wanneer alles wat ik achterliet liefde is geworden. 

Geef mij weg.        
 

Anonymus 

 


