
I Claire Vanden Abbeele
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Religieuze kunst Wittem
Van 13 maart tot 25 april in de Kloos-
terbibliotheek te Wittem de tentoonstel-
lingAdemloos Claire Vanden Abbeele,
kunstenares auteur en therapeute voor
rouwverwerking. De expositieis iedere
zondag van 12.00 tot 16.30 uur vrij
toegankelijk als de Kloosterbibliotheek
vrij is.
(zie www.kloosterwittem.nl) Claire Van-
den Abbeele spreekt zaterdag 26 maart
rover rouwen verdriet. Kaarten à € 7,50
hiervoor te reserveren. (043) 450 1741
of e-mail: info@kloosterwittem.nl

Matteüspassie
Bach's Matteüspassie in een nieuwe Ne-
derlandse vertaling van 2 tot 6 april op 4
plaatsen. Vrijdag 22 april om 19.25 uur
op Nederland 1 en Radio 4.
Informatie: www.pieterjanleusink.nl

.1 Passieconcert Elshout
Zondag 17 april 2011, 15.30 u. wordt in
de Sint Jan Evangelist kerk in Elshout een
Passieconcert gegeven door jeugdige
muzikanten, geassisteerd door enkele
beroepskrachten. Het concert wordt
verzorgd door vioolschool Fiedelino o.l.v.
leontien Akkerman m.m.v.blokfluit-
ensemble FluiTielje o.l.v. Els Althuizen,
vocale en instrumentale solisten en
Marianne Merckx teksten. Entree gratis;
vrije bijdrage in de kosten.

16

De Goede of Stille Week
Peer Verhoeven

Voor een maandblad als De Roerom lijkt het wat vroeg om over de Goede
Week te beginnen. Werkgroepen ter plaatse zijn er echter waarschijnlijk al ge-
ruime tijd mee bezig. Voor hen en wellicht ook voor heel andere verbanden,
hopelijk op tijd, een paar suggesties.

Aanhef Palmpasen

Vogelsheffen hun lied weer aan,
als eerste fleurt de treurwilg op;
lammeren dartelen in de wei.
Hoe bezig ook met eigen zaken,
het doet ons iets.

Vroeg in de morgen gloort het licht,
nacht en duisternis binden in
en de dagen lengen zichtbaar.
Hoe druk ook met onszelf bezig,
het doet ons iets.

Kinderen worden springerig,
mensen zijn in voor een praatje
en ogen vrij en opgewekt.
Hoe zwaar we ook aan onszelf tillen,
we doen elkaar nog iets.

Een Mens die het leven
vertrouwde als zijn eigen vader en
't trouw was als 'n moeder haar kind.
Hoe twijfelzuchtig we ook zijn,
hij doet ons nog iets.

Hoe hij feestelijk onthaald
werd opgejaagd, afscheid nam
is veroordeeld en gekruisigd.
Hoe hij verdween en is gebleven,
om de wereld nooit meer te ontgaan.

Aanhef Avond van het Afscheid

Mensen gaan zo ondoordacht
aan zichzelf voorbij, verliezen
zich in wat moet-en-zal,
ontlopen hun diepste nood
en sussen hun zielsverlangen.

Mensen leven zo gemakkelijk
vlakweg aan elkáár voorbij,
luisteren met een half oor en
hebben geen oog voor wat omgaat
in andermans hoofd en hart.

Wat mensen doen en denken,
hun oogopslag, kramp en lach,
wat ze meemaken, mogen beleven
passeert gewoonlijk ongeziens,
wordt bedolven onder ieders alledag.

Totdat het leven zich meldt met
honingzoet of zuur en bitter en
mensen uitzien naar 'n medemens,
vragen om een helpende hand,
hopen op een hart vol begrip ..

totdat een mens aan 't einde toe is
en ieder gebaar een teken van
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dood of leven, van afscheid wordt:
die trek om de mond, dat stemmetje,
die ogen, dat stotterend vragen.

Toen Jezus van Nazaret
van de wereld afscheid nam,
heeft hij met zijn vrienden
intens gesproken over
Wat hem heilig is, Wie hem bezielt ...

heeft hij het brood gebroken en
't leven gedeeld met die bij hem waren;
hen zijn beker overgedragen en
Gods belofte te doen gegeven.
Zijn testament voor eens, voorgoed.

Rembrandt van Rijn Hoofd van Jezlls, 1648, Gemäl-
degalerie Berlijn

Gedachtenis Goede Vrijdag

Naar wie je bent geweest
is de wereld nog steeds op zoek.
Zoveel eeuwen zijn er overheengegaan;
zoveel belangen hebben er gespeeld.

Met hart en ziel wordt naar je getast;
onder steen en staatsie ben je bedolven.
Oprecht en eerlijk word je gevolgd;
betweterig is met je gehaffeld.

Voor de een was je een godslasteraar,
voor de ander Gods zoon.
Het volk zag je als een weldaad;
hogerhand noemde je volksverlakker.

Er waren er die in jou
van kindsbeen af een belofte zagen
en ook dat het botsen zou;
dat je je hoofd ging stoten.

www.deroerom.nl



Je vader was timmerman in Nazaret
en zat in het verzet wordt gezegd.
Hij is je vroeg ontvallen;
je hebt hem niet echt gekend.

Je moeder stond er alleen voor.
Op jou, haar eerstgeborene, had ze
al haar hoop gevestigd en ze wilde
je het lot van haar man besparen.

Maar tot haar ontzetting verliet je
huis en haard, have en goed.
Dat is jezelf blijkbaar
ook niet gemakkelijk gevallen.

Want alsof je jezelf wilde overtuigen,
zei je telkens weer en bleef je herhalen:
'Wie huis en thuis stellen boven Gods wil,
die passen Hem en mij niet:

Je liet je niet bepraten
en deed omwille van je geweten
afstand van alles en iedereen.
Je had niet eens 'n hol om in te schuilen.

In Nazaret, het stadje van je jeugd,
kon je later niet meer komen.
Ze vonden je een ijdeltuit, zonderling
en bekogelden je met stenen.

Je week uit naar het noorden,
waar je bij het meer vissers trof
die wel iets in je zagen en hoopten
dat je met hen de wapens zou opnemen.

Maar gewapenderhand
was voor jou dodemanshand.
Jou ging het om Gods wil,
om 't oprechte geloof van de vaderen.

Niet macht, maar gerechtigheid;
geen kroon of troon, maar gedienstige.
Ze hebben je niet begrepen
en uiteindelijk in de steek gelaten.

Korte stilte of lied

Je was een bloem,
op z'n mooist in 't wild;
een vrije vogel, op vleugels gedragen;
een ziener, Gods man.

Je wilde niet doorgaan voor
zedenmeester, wetgeleerde;
je was een verteller en sprak
met het hart op de tong.

Van bomen en bloemen,
wind en wolk las je het leven af.
In kinderogen zag je de hemel;
in mensen niet-in-tel sprak Vader je aan.

Je ging met wie niemand wilde,
kwam waar geen mens zich waagde.
Je mocht gezien worden met mensen
beklad en door 't slijk gehaald.

www.deroerom.nl

Michelangelo La Pietà, 1499, St. pieter Basil.iek, Vatic<janstad

Wie ontredderd de moed verloren
wees je op de bomen in 't veld:
hun twijgen worden zacht, botten uit;
lente, nieuw leven staat voor de deur.

Soms ging je een';berg op
om je hopp en visioen te koesteren,
zicht te krijgen op Gods belofte
en jouw weg en aandeel daarin.

Je hielp lammen overeind,
bracht melaatsen terug in de kring.
Zieken praatte je de straffende
vinger Gods uit het hoofd.

Soms ging je het water op
en voelde bij het razen van de wind
en aan het klotsen van de golven
hoe kwetsbaar mensen zijn.

Wonderlijk wat je deed;
maar het is je door wet en weet
niet in dank afgenomen.
'Staatsgevaarlijk, lasterlijk' vonden ze.

Je hebt afscheid genomen,
je testament geopend: Ik deel
met jullie het leven waarvan Liefde
het hart is, in Wie alles wordt voltooid.

Je kwam in de stad waar
wet en waarheid naar eigen hand
worden gezet en waar godsvrucht
glimt van kleurloos vernis.

Je hebt je beker zoet en zuur
overgedragen aan die bleven
en hen daarmee opgedragen
Gods belofte waar te maken.

Je borstelde de tempel schoon
en veegde priesters de mantel uit.
Dat kon niet goed blijven gaan;
dit slikken macht en pompa niet.

In de Hof van Olijven
heb je erom geschreeuwd
dat de beker van het lijden
aan je voorbij mocht gaan.

Ze zijn je gaan schaduwen;
wachtten op het gunstige moment
om je op te pakken, te ruimen
en je naam voor altijd te doen vergeten.

Aan het kruis kon je
tenslotte in overgave bidden:
'Vader, in Uw handen
leg ik mijn leven neer:

Korte stilte of lied Tot meer is een mens niet in staat.
Je hebt ervoor moeten vechten
maar voelde je toen gedragen,
geborgen in die Leeft.

Soms wilde je alleen zijn
om tot jezelf te komen.
Je ging de woestijn in om
in de leegte je leven te vullen. Vanaf toen beseffen wij,

dat Liefde het hart van alles is
en dat wie vandaaruit leeft
getuigt van die God en Goed is.

Soms zocht je het weidse strand
om even weg van alle rumoer
naar de stilte te luisteren
en je Vader te raadplegen.
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