
Bezinning Goede Week 2021 

‘Goede week, stille week, heilige week…’ het is voor christenen de laatste etappe in de jaarlijkse 

vastentijd op weg naar Pasen.  

Gelovigen herdenken het lijden, sterven en verrijzen van Jezus maar eigenlijk is het palet van vreugde 

en verdriet, hoop en wanhoop herkenbaar voor ieder mensenleven.  

In de digitale vastenkalender die bij het begin van deze veertigdagentijd via de nieuwsbrief verspreid 

werd, staat deze laatste week trouwens in het thema van ‘vreugde en verdriet’.  

 

Ook de choreografie bij het ‘Pie Jesu’ in de kathedraal van Antwerpen (zie fragment), verwijst naar 

het veelzijdige spectrum van ervaringen die in deze dagen vervat liggen:  

afstand en nabijheid, trouw en verloochening, verbondenheid en verlatenheid, dood en leven, 

verdrukking en bevrijding…   

Maar ook de hoop en het vertrouwen dat liefde en verrijzenis uiteindelijk het laatste woord krijgen. 

We proberen enkele van deze paradoxen te ontsluiten. 

 

De eerste paradox is deze van Palmzondag en Goede Vrijdag, het juichende ‘Hosanna’ op het ene 

moment en het verwerpende ‘kruisig hem’ op het andere.  

Geliefd en toegejuicht worden, verguist worden en verstoten, het ligt soms heel dicht bij elkaar.  

Het zijn ook twee kanten van eenzelfde medaille, wie zijn nek uitsteekt, wordt door de enen 

geprezen, door de anderen veracht.  

 

Die dubbelzinnigheid, de onberekenbaarheid en onvoorspelbaarheid zie je ook bij Ensor in zijn 

monumentale schilderij ‘De intrede van Christus in Brussel’.  

Waar staan wij? De realiteit is niet altijd eenvoudig, de keuzes soms problematisch. Dat besef daagt 

uit tot bescheidenheid en vraagt moed en authenticiteit.  

Trouwens, met de as van de palmtakken worden christenen op Aswoensdag herinnerd aan 

eindigheid en vergankelijkheid.  

 

Marcus benadrukt in zijn evangelie dat Jezus op een ezelsveulen de stad binnen rijdt, niet op een 

strijdpaard, niet in een gouden koets.  

Het is een raar zicht, een koning op een ezel, maar het  doet reeds vermoeden dat Jezus een andere 

koning is dan men verwacht.   

Bescheiden… zonder pracht en praal, zonder leger of lijfwachten, zonder de typische statussymbolen, 

zonder kapsones.  

Kortom, geen machthebber zoals de wereld het gewoon is.    

 

De tweede paradox sluit hierbij aan, gesymboliseerd in de ‘twee kommen water’ van de Goede 

Week.  

In het Johannesevangelie staat de voetwassing op Witte Donderdag centraal.  

Jezus die de taak van de huisslaaf op zich neemt en zijn leerlingen hun voeten was.  

De Duitse kunstenaar Sieger Köder heeft het prachtig geschilderd, hoe je Jezus zijn gelaat ziet in de 

kom met water waarmee hij Petrus de voeten wast.  

Daar wordt duidelijk waar hij voor staat, wat hij wil zeggen. De meester die dienaar wordt en die 

uitnodigt om hetzelfde te doen.  

 



Het staat in schril contrast met die andere kom water van de Goede Week, die van de ‘handwassing’ 

van Pontius Pilatus toen hij Jezus tot de kruisdood veroordeelde.  

‘Ik ben niet voor jouw lot verantwoordelijk, ik trek mijn handen van je af’, het is een heel andere stijl 

van leiderschap en betrokkenheid.  

 

Maar dienend leiderschap loopt vaak het risico van niet begrepen en miskend te worden.  

Het is echter de prijs van de liefde.  

De Gentse bisschop Lode Van Hecke illustreert dit met 2 actuele voorbeelden in zijn vastenbezinning 

vanuit de Rosenbergabdij in Waasmunster. (zie fragment)  

 

Witte Donderdag toont ons een derde paradox, door de Poolse kunstenaar Mariusz Kruk treffend 

gevisualiseerd.  

In deze coronatijden ervaren we meer dan ooit hoe cruciaal verbondenheid is, hoe wezenlijk het is 

voor ons mens-zijn.  

Maar ook hoe fragiel het is en hoe wankel. Samen zijn is niet meer evident, digitale netwerken 

moeten ‘the real life’ vervangen…  

Het inspireert ook tot humor over het Laatste Avondmaal.   

Hoe kan je zo het leven vieren? Het is niet vanzelfsprekend.  

 

In het kunstwerk van Kruk zien we nog de feestelijk gedekte tafel van een vriendenmaal maar er is als 

het ware een storm overheen geraasd.  

Uit elkaar gespeeld worden, verloochening, verraad, misverstanden, spanningen… het hoort er 

allemaal bij.  

Verbondenheid is niet evident, kan bedreigd worden en verstoord.  

De dertig zilverlingen, de haan die driemaal kraait, de nachtelijke eenzaamheid in de Hof van 

Olijven… het is allemaal herkenbaar en realiteit.  

En toch blijven we allemaal op zoek naar verbinding met elkaar.   

De Franse schilder Arcabas heeft het prachtig verwerkt in zijn schilderijencyclus over Emmaüs.  

Hier is de tafel haastig en in allerijl achtergelaten om terug te keren naar Jeruzalem en aan vrienden 

enthousiast goed nieuws te gaan vertellen.  

 

Hein Stufkens verwoordt het ook mooi in zijn kortgedicht:  

Ik zat naast hem, brood ging rond en wijn. 

Iemand zei: ‘Geef het licht eens door’. 

Ik had het licht nog niet gezien, zocht, zag het nergens staan. 

Toen keek hij mij aan. 

 

 

De vierde paradox belicht weer een andere spanning.  

Te midden van alle verlorenheid en uitzichtloosheid, onrecht en geweld, zien we tevens de kleine 

goedheid.  

Als de verleiding groot is om in zak en as te blijven zitten, werpt zij een dam op tegen de wanhoop.  

Ze kan de situatie niet veranderen, maar ziet onverwachte kansen om iets te doen of misschien 

alleen maar nabij te zijn.  

Vaak kan ze niets anders doen dan in stilte wachten en aanwezig blijven.  

Zoals Simon van Cyrene die het kruis helpt dragen, de vrouwen bij het kruis,  



Jozef van Arimatea die een graf als laatste rustplaats ter beschikking stelt, Maria die rouwt om haar 

dode zoon…  

 

De Stille Zaterdag van de Goede Week is in die zin de trage weg van de liefde, de kracht van de hoop, 

het blijven geloven tegen beter weten in…  

Ook vandaag de dag actueler dan ooit.      

 

De vijfde en meest fundamentele paradox van de Goede Week is tenslotte de spanning van lijden en 

dood tegenover leven, opstanding en verrijzenis.   

Met andere woorden de twee diepmenselijke ervaringen van ieder mens: de angst voor de dood en 

het verlangen naar liefde.  

Hoe kun je geloven dat de liefde en het leven uiteindelijk het laatste woord krijgen?  

Het lijkt vandaag de dag een ongerijmde stelling, een onmogelijkheid en toch is het essentieel voor 

christenen…  

We zien het in één van de mooiste afbeeldingen van het verrijzenisgeloof.  

Het werd in de 16 de eeuw geschilderd door Matthias Grünewald op het Isenheimer altaar in Colmar.  

Het lichtende tafereel is de achterzijde van een paneel dat de gruwelijke kruisdood voorstelt.  

Je ziet er een verrezen Jezus die bijna alleen licht is. Er is zodanig veel licht dat je zijn lichaam bijna 

niet meer ziet.  

Je ziet alleen de ogen en de wonden in zijn handen. En ook het rode kleed. 

Misschien is het verblindende licht wel het beste beeld voor de verrijzenis.  

En bij Grünewald zie je duidelijk dat het gaat om een persoon.  

Het is niet alleen licht in de abstracte zin van het woord, het is een mens die licht is.  

 

Elke voorstelling door kunstenaars blijft beperkt,  

zowel waar Ruud Bartlema de kruisiging als het onrecht en lijden van alle tijden uitbeeldt  

als waar Aad de Haas stille zaterdag en de verrijzenis probeert voor te stellen.  

In wezen gaat het om de vraag die aan ieder van ons wordt gesteld: kies voor het leven, kies voor de 

verrijzenis.  

Het gaat om de kracht van de verrijzenis die we zelf kunnen meemaken.  

We luisteren tot slot nogmaals naar onze Gentse bisschop. (zie fragment) 

 

Dat het voor iedereen, ook nu in deze coronatijd, Pasen mag worden…  

 

 

   

 


