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Als hoop een geur had, 
rook zij naar de lente, 

naar de regen, 
naar iets nieuws en vol levenskracht" 

Jennifer Rush 
 
 
 

 
 
 
Ik geloof  
dat het een goede week  
zal worden. 
 
De lente drukt zich door. 
 
Tijd voor een blijde intrede. 
Je zal je even koning voelen.  

(Palmzondag) 
 
Je zal aan tafel zitten 
en dienstbaar delen 
wat je hebt en wie je bent .  

(Witte Donderdag) 
 
Je zal je leven delend geven 
en voelen dat dit  
heel veel pijn kan doen.  

(Goede Vrijdag) 
  
Dan zal het even stil worden.  

(Stille zaterdag) 
 
Maar lente drukt zich altijd door. 
 
Altijd opnieuw  
nieuw leven  
dat zich geeft…  

(Pasen) 
 
Het sluitstuk 
van een goede week. 
Een nieuw begin. 
Peter Deltour 

 
 
 
De ‘Goede Week’ is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In deze ‘Goede Week’ vieren we dat God 
zijn zoon Jezus de weg van alle mensen heeft laten gaan. De weg van dienstbaarheid en inzet voor 
anderen (dat vieren we op Witte Donderdag). Die weg van dienstbaarheid en inzet is hij zo consequent 
gegaan dat de tegenkanting en het lijden hem niet zijn gespaard gebleven (Goede Vrijdag). Op het 
eerste gezicht leek deze weg dood te lopen, letterlijk en figuurlijk, maar zo hebben de vrienden van 
Jezus het niet begrepen. Zij hebben mogen ervaren dat toen Jezus stierf, zijn Geest tot leven kwam 
(Pasen). Naar menselijke maatstaven is de ‘goede’ week eerder een ‘slechte’ week. Jezus is eraan ten 
onder gegaan en gestorven op een kruis. Maar door de kracht van God en de solidariteit tussen mensen 
wordt een ‘slechte week’, de ‘goede week’, een blijde boodschap. 
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De vasten is ons voorbereiden 
om als christenen met Jezus de Goede Week te vieren, 

waarin God zijn Zoon Jezus 
de weg van alle mensen heeft laten gaan. 

 
Witte Donderdag, 

waar Jezus door zelf de voeten van zijn leerlingen te wassen 
ons uitnodigt tot nederige dienstbaarheid voor onze medemens. 

 
Goede Vrijdag, 

waar Jezus ons een voorbeeld gaf van zijn trouw en liefde 
tot het uiterste, ook al kost het Hem zijn leven. 

 
Paaszaterdag of Stille Zaterdag nodigt ons uit 

om te blijven stilstaan bij de betekenis van Jezus’ levenswijze  
en trouwe liefde voor God en de mensen tot in de dood. 

 
Pasen of het feest van de Verrijzenis, 
waar Jezus’ Geest tot Leven kwam 

en waardoor wij, christenen, geloven dat God, de Liefde, het Leven 
sterker is dan het lijden en zelfs de dood, 

dat pijn, lijden, zonde en dood 
niet het laatste woord hebben in het leven van de mens. 

Jan Mispelters 

 
een klein beetje groen  
Een klein beetje groen  
voor op het kruis. 
En zie het komt weer tot leven.  
 
Een klein beetje hoop  
voor in jouw huis.  
En zie het komt weer tot leven.  
 
Een klein beetje liefde  
voor in jou.  
En zie, je komt weer tot leven.  
 
Een klein beetje geloof  
voor deze wereld  
En zie hij komt weer tot leven  
naar Antoon Vandeputte 

 
even herinneren… 

Er bestaat een “blijde” boodschap. 
Hij staat haaks op de onheils-boodschappen 

die ons vandaag overspoelen. 
Het gaat over een manier van in het leven staan 

en over wat er echt toe doet 
om een gelukkig mens te zijn. 

En dat het kan  
met weinig bezit en macht en geldingsdrang. 

Dit is misschien het moment 
om die blijde boodschap 

opnieuw een plaats te geven 
in ons leven! 

Peter Deltour 
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Witte Donderdag  
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb 
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.  

Johannes 13, 14-15  

 
Een zoetheid die nimmer bederft 

bij de liturgie van Witte Donderdag 
 

In stilte rond de tafel geschaard, 
waar eens de beker overvloeide, 

waar God zich heeft geopenbaard 
en mensenharten open bloeiden. 

 

De liefde die wij aten en dronken, 
het slotakkoord dat langzaam wegsterft, 
en ieder ‘amen’ dat hier heeft geklonken, 
zijn van een zoetheid die nimmer bederft. 

 

Maar één enkel woord van verraad in ons midden 
heeft zijn zwaard reeds getrokken en wacht. 

 

Er rest ons niets dan waken en bidden. 
Wij nemen uw hand en gaan mee in de nacht. 

Maarten Das 
 
 

Goede Vrijdag  
Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur. Rond het negende uur 
riep Jezus met luide stem uit: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt 
u Mij in de steek gelaten?... Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. 

Matteüs 27, 45-50  

 
Gekruisigd 

Elke dag, ook vandaag, 
wordt er gekruisigd. 
Miljoenen hongeren 

dagelijks door economische wetmatigheden. 
Door corruptie en eigenbelang gaan 

de zwaksten eronderdoor. 
Duizenden verongelukken 

en worden verminkt op Europese wegen. 
Jonge mensen kiezen 

in eenzaamheid voor de dood. 
Talloze kinderen vechten ergens ter wereld 

aan een of ander front, 
hun rechten vertrapt, 

hun onschuld vermoord. 
De waanzin van de oorlog gaat nog steeds verder, 

onschuldige mensen worden meegesleurd 
in vernieling en dood. 

Vergeef het, God, 
wij mensen weten 

soms nog steeds niet 
wat we doen. 

Geef ons de moed 
om de problemen 

onder ogen te willen zien 
en ons steentje bij te dragen 

om ze aan te pakken. 
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Van dood naar nieuw leven  
Er was dood, toen mensen elkaar kwetsten  
met woorden of met zwijgen,  
maar er kwam nieuw leven,  
toen de een de ander om vergeving vroeg,  
toen de ander een nieuwe kans gunde...  
 
Er was dood, toen mensen elkaar uit het oog verloren,  
en daardoor dachten  
niks meer voor mekaar te betekenen,  
maar er kwam nieuw leven,  
toen de een de ander weer opzocht,  
en de ander er volop voor openstond.  
 
Er was dood, toen mensen onrecht werd aangedaan  
door wetten en structuren als een doolhof,  
die vraagt om het recht van de sterkste,  
maar er kwam nieuw leven,  
toen de een de ander vroeg  
om groep te vormen en samen  
verzet aan te tekenen tegen onrecht.  
 
Er was dood, toen Jezus koos voor de liefde,  
en tot het uiterste ging,  
maar er kwam nieuw leven,  
toen mensen begrepen wat Jezus bedoelde  
en de Geest kracht genoeg gaf  
om overal nieuw leven te brengen.  
Luc Vandenabeele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stil 
Stil, heel stil wordt het, als alle leven is verdwenen. 

Stil, heel stil wordt het, als iedereen je heeft verlaten. 
Stil , heel stil wordt het, als je heel alleen voor God komt te staan. 

Stil, heel stil wordt het dan, maar dicht bij God voel je: Het leven is niet gedaan  
Antoon Vandeputte 

 
Stille Zaterdag 

Zij legden Jezus daarin neer. 
Hij boog het hoofd en gaf de Geest. 

“Alles is volbracht.” 
Uit zijn geopende hart vloeide een stroom van leven: 

liefde overwint. 
‘Zij zullen opzien naar Hem’, 

staat in de Schrift geschreven. 
Het uur van Gods waarheid breekt aan. 

Hij wordt begraven, neergelegd in een graf. 
Aarde en hemel worden stil. 

De steen wordt voor het graf gerold. 
De sabbat begint. 

Nu is het wachten op de nieuwe morgen… 
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Ik had de wereld lief, 
de zachte heuvels, 

het helend water van het meer, 
het eenzaam zand van de woestijn. 

Ik volgde vogels in hun vlucht, 
de schicht van schuwe dieren. 

Het ruisen van de granen, 
de weelde van de wingerd. 

Vader, jouw schepping had ik lief. 
 

Zelfs van de mensen ben ik blijven houden. 
Zij volgden en vervolgden me, zij juichten, huichelden, 
gedreven door het Woord verdreven zij de drager. 
Toch bleef ik van hen houden in hun onwetendheid, 

verblinding en doffe doofheid, 
in hun ellende, kwalen, onmacht, onrecht. 

 

De levende is voor verdwaasden dwaasheid, 
maar kracht van God voor wie gered is. 

Gods dwaasheid is wijzer dan de mensen, 
zijn zwakheid is sterker dan de mensen. 

Patrick Lateur 
 
 

PASEN 
Op het feest van Pasen vieren wij de verrijzenis van Jezus. De Heer leeft. Hij geeft ons hoop en vreugde, 
want wij mogen delen in zijn nieuw leven. Zijn verrijzenis bewijst dat pijn en lijden, zonde en dood niet het 
laatste woord hebben in het leven van de mens.  
 

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome 
geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, 
vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang 
van het graf wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een 
heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. 
Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die 
gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 
Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen 
jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.’  Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, 
want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets 
zeiden.                                                                                                                           Marcus 16, 1-8  

Verrijzen moet nog bij Pasen. 
Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren. 

Verrijzen is niet van vroeger niet voor later. 
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later. 
Verrijzen is na een donkere nacht het daglicht 

als nooit tevoren ervaren, vanuit de uitzichtloosheid 
nieuwe krachten in zich voelen opborrelen 

en met een brede blik het leven weer aanpakken. 
Verrijzen is niet lam blijven 

maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt, 
iets van jezelf prijsgeven, leven voor de anderen 

en samen nieuwe ruimte beleven. 
Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen, 

anderen doen opstaan uit ellende en onmacht, 
uit gebroken-zijn en oude pijn, 

levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan. 
 

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed, 
structuren en systemen ombuigen, 

mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.  


