Zondagmorgen 19 April 2020
Vandaag is het ‘Beloken Pasen’, wat betekent dat eigenlijk?
Beloken Pasen is de eerste zondag na Pasen. Op die dag werd
de paasweek (het Paasoctaaf) afgesloten. Beloken komt van
beluiken, een oud Nederlands woord dat afsluiten betekent.
Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke
Kerk ‘de Zondag van de Goddelijke barmhartigheid’.
Nu de ‘luiken dicht gaan’ en de apostelen zich na de euforie
van Jezus’ verrijzenis terugtrekken op de bovenzaal uit angst voor de Joodse leiders, denken
wij nog even aan vorige week, de Eerste Paasdag. Heb je ook zo genoten van de stralende
zon, zingende vogels, bloesem aan de bomen en bloemen overal in tuinen en parken? En
van de mooie vieringen op de tv en de indrukwekkende toespraak en zegen van onze Paus
Franciscus? Heel even leek de corona crisis een boze droom.
Maar toen ik Tweede Paasdag ’s morgens het gordijn open deed, het sombere weer, de
waaiende bomen en het klotsende water van de Vliet zag, kwam de uitdrukking in me op:
‘Niets veranderlijker dan het weer’. Hoewel, waar zagen we zo’n omslag nog meer?
Op Palmzondag ……. toen de mensen in Jeruzalem Jezus toezongen ‘Hosanna, Zoon van
David’, terwijl zij 4 dagen later riepen: ‘Kruisig Hem’. ‘Niets veranderlijker dan de mens…..’
Want ja, dat veranderlijke is wel herkenbaar. Het ene moment voelen we ons goed en zijn
we in een Halleluja-stemming en het andere moment zitten wij in zak en as en lijkt onze
wereld in te storten.
Maria Magdalena had dat gevoel ook. Zij zat, nadat Jezus verrezen was, huilend bij het graf
omdat ze dacht dat haar Heer weggehaald was. Toen zij haar naam hoorde, omkeek en zag
dat het Jezus was, verdween haar verdriet. Ze wilde hem aanraken en vasthouden, maar hij
zei ‘Houd mij niet vast’. Je hoeft Jezus niet vast te houden. Hij houdt jóu vast. Hij houdt ons
allen vast, omdat Hij van ons houdt. In zijn hand zijn wij veilig.
Van de week schreef iemand van het koor: We missen de vaste regelmaat van de zondag en
de woensdag, het gezellige samenzijn en natuurlijk het samen muziek maken.
Morgen geen 'Mis van Gounod' (wel heel goed ingestudeerd!), geen 'U zij de glorie',
geen 'Haec Dies' (Gerard: ook geen 'Transeamus', maar dat komt met Kerstmis wel weer!),
geen etc.
Lieve God,
Ik dank je voor mijn leven, mijn gezin en mijn vrienden.
Ik ben blij dat ik in z’n prachtige wereld mag leven.
Help mij om dit niet te vergeten.
Omdat jij God, van mij houd wil ik deze
liefde vooral aan die mensen doorgeven
die mijn hulp nodig hebben.
Leid jij mij in mijn doen en laten.
Voor jullie allen een heel mooie Zondag toegewenst door Jan, Eva en Ali

