
De goede week in beeld Pasen 2021 

Tussen de jaren 381 en 384 reisde Egeria, een rijke dame, vanuit Zuid-Frankrijk of Spanje naar Palestina. Ze wilde alle heilige plaatsen met eigen ogen zien. 
In 1884 werd haar reisverslag teruggevonden. Heel bijzonder is haar verslag van de week voor Pasen in Jeruzalem, hoe de christenen in Jeruzalem de ‘heilige 
week’, de week voor Pasen, vieren. Jezus’ hele verhaal wordt tot in detail nagespeeld en zo opnieuw beleefd. Dat reisverslag had veel invloed op de 
liturgische beweging in onze kerken. Veel kerken houden van Palmzondag tot Pasen elke dag een dienst, maar in ieder geval Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, het waken in de Paasnacht en de Paasmorgen. Het is de climax van donker naar licht, van dood naar leven – maar niet als een rechte lijn: dood en 
leven zit in elke keuze, in alles voor een navolger van Jezus. Witte Donderdag is de maaltijd vieren met de voetwassing, zoals Pasen afsluit met het Emmaüs-
verhaal. Goede Vrijdag is de realiteit van verraad en verloochening door je eigen mensen en de kracht van de kwade machten tot en met het kruis, met daar 
tegenover een mens die de weg die hij kiest dóórgaat. Met Pasen vieren we het licht en leven, met de opdracht: nu jullie, jullie kúnnen het! 

In online-diensten is het lastig veel van wat je anders samen viert, vast te houden. Er moet ook iets te zíen zijn. Daarom kiezen we dit jaar voor drie 
kunstwerken, die in de drie diensten centraal staan. Elk vertelt het verhaal van die dag; in de dienst kijken we ernaar. Daarom hier vast de drie werken, met 
het advies: houd ze Witte donderdag, Goede vrijdag en Paaszondag bij de hand.  
De kunstwerken:  
Kitty Hawk van Richard Serra uit 1983, twee stalen platen in zwevende balans;  
de gouache ‘De Heilige Familie’ van Marc Chagall (rond 1950)  
het schilderij Korenveld met Maaier van Vincent van Gogh uit 1889. 

Samen werken Ds Rien Wattel en Eric Citroen aan mooie vieringen in de Dorpskerk. 
De vieringen zijn alle live en na afloop te zien op de bekende manier via kerkdienstgemist.nl  

 



 



 



 


