
GOEDE WEEK EN PASEN 2022 

 

We blikken terug op een intense week van vieringen op Witte Donderdag in Zevergem,  

op Goede Vrijdag in Latem met de kruisweg, en in Deurle met de kruisverering,  

op Stille Zaterdag met de paaswake en op Pasen met een gezinsviering in De Pinte.  

 

Een samenvattende terugblik van Bartel met een handvol indringende beelden en woorden uit de 

vieringen:  

 

 

Witte Donderdag  

 

 

 

Pas later hebben de leerlingen het begrepen en dachten ze terug 

aan zijn woorden: “Wie de eerste wil zijn moet de laatste zijn en 

dienaar van allen wezen. Wie bevelen geeft moet zijn als iemand 

die dient” en “Heb elkander lief”. © Bartel 

 

 

 

 

 

Stilletjes zaten de leerlingen te eten, ze wisten niet goed wat ze 

moesten zeggen. Ineens zei Jezus: “Brood is eigenlijk iets 

geheimzinnigs. Ge kunt er van leven, maar er zijn graankorrels 

voor doodgegaan. En wijn is ook iets geheimzinnigs als je erover 

nadenkt. Er is een druiventros voor geperst, maar er is een 

beker wijn voor in de plaats gekomen.” © Bartel 

 

 

 

 

Ergens tussen de bomen knielde Jezus neer, ineengedoken:  

“Abba – zei hij – Vader, die beker van het lijden, moet ik die echt 

helemaal leegdrinken? Kunt ge die beker niet aan mij voorbij laten 

gaan?” © Bartel 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag  

 

‘Het is stil geworden onder het kruis. Slechts wat vrienden en 

belangstellenden zijn op Golgotha achtergebleven. En wij hier dan 

samen, rond het kruis – ook wat stiller dan anders op deze vrijdag 

– de dag dat alle leven verdriet en pijn kent, dat alle leven een 

beetje sterven kent, dat alle leven dood en lijden kent.’ © Bartel 

 

 



 

 

 

‘Vandaag staan we stil bij zijn kruis en bij zoveel andere 

kruisen die drukken op het leven van de wereld. Hij Jezus van 

Nazaret, die aan zovelen nieuwe hoop had gegeven sterft in 

eenzaamheid. Hij die een voorbeeld was voor zijn leerlingen, 

naar wie ze opkeken en die ze bewonderen, sterft in 

eenzaamheid.’© Bartel 

 

 

 

 

‘De wereld zwijgt, nu is alles volbracht. Nooit was er een stiller 

nacht dan deze waarin een zachte moederhand Hem voor het 

laatst ontvangen mag op haar gewijde schoot en met tederheid 

voorgoed te rusten mag leggen.  

Geen andere weg te gaan naar Pasen dan die van het laatste 

maal, de bangste nacht, de stilste klacht, lief licht gedoofd in 

ogen. En toch is dit geen einde …’ © Bartel 

 

 

 

 

Paaswake  

 

‘Zon en maan, lucht aan de hemel, warmte op aarde voor dag 

en nacht – God, het is het werk van uw handen,  

maar nog meer zijt Gij het licht in onze ogen, een vonk van 

hoop in ons bestaan. Zegen dan dit nieuwe vuur en verleen dat 

bij deze paasviering het verlangen in ons opleeft om met een 

vurig hart het feest te vieren van uw licht.  

Zegen ook deze kaarsen. Laat ze in alle kerken van onze 

parochie branden als het licht van de nieuwe dag en ontsteek 

ook opnieuw het vuur in ons eigen hart.’ © Bartel 

 

 

 

‘En als wij nu elkaar het licht van deze paaskaars doorgeven, laat 

het dan teken zijn, God, van onze bereidheid om ook voor elkaar te 

leven. Wij vragen u dit heel bijzonder op deze avond, maar ook op 

andere dagen van ons leven. Amen.’  

© Bartel 

 

 

 

‘Water als teken dus van God die met mensen meetrekt en van 

nieuw leven. Daarom ook liet Jezus zich in het water dopen op 

de scheidingslijn tussen wat vroeger was en toekomst worden 

zou. Vanavond staan we hier weer aan dit water van leven en 

toekomst. Ooit werden wij hierin gedoopt om nieuw leven 

tegemoet te gaan.’ © Bartel 



 

 

Paasviering (gezinsviering De Pinte) 

 

 

 

 

‘Ieder keer dat we elkaar vergeven in plaats van te lijf te gaan, 

elkaar zegenen in plaats van te vervloeken, elkaars wonden 

verzorgen in plaats van ze dieper te maken, iedere keer 

wanneer we kiezen voor elkaar maken we Pasen zichtbaar.’  

En de kinderen zongen uit volle borst: “Jij doet met opstaan, 

laat me weer geloven in ’t leven zelf.” © Bartel 

 

 

 

 

 

‘Pasen is zingen, is voelen; ’t is goed. Pasen is zacht: na 

verdriet toch weer moed. Pasen is leven, je ademt weer 

op. Pasen is geven; is leven met God. Pasen is vuur,  

is tegen de dood. Pasen is daar zijn in vreugde en nood. 

Pasen is voelen: Hij gaat met je mee. Pasen is Jezus  

in wel en in wee.’ © Bartel 

 

 

 

 

    ZALIG PASEN! © Bartel 

 

 

 


