
BIJSCHRIFT
Honderd dagen zitten er
tussen Aswoensdag en Pinksteren.
Tweemaal vijftig dagen ongeveer:
50 van Aswoensdag tot Stille Zaterdag
(want voor de veertigdagentijd
tellen enkel de weekdagen mee),
50 van Pasen tot Pinksteren.
Eerst daalt de weg naar beneden,
dan stijgt de weg naar boven.
Na het woestijnpad door
de vallei van de dood,
klimt het bergpad door
het landschap van de hoop.
Van Askruisje naar Jezus’ kruis
gaan we de tocht van de vasten:
het besef van kwaad,
de wil tot ommekeer,
de doortocht door de woestijn,
heel even de wensdroom
dat het keert in een zegetocht
met palmen en gejuich
en de dan droefste week
die we Goed noemen,
omdat we weten dat kruis
een boom van leven wordt.
Dan is het Pasen.
Een nieuwe reis begint,
van hoop tot geestdrift:
aarzelend in het ongewisse
van wat dat lege graf nu
toch wil zeggen,
het vermoeden dat Hij leeft
en de hoop dus op kan leven,
de ontmoeting die we 
niet vast kunnen houden,
Hij verdwijnt uit onze ogen,
Hemelwaarts omdat 
wij de aarde erven
en dan uiteindelijk het besef 
van begeestering.
Er gaat ons een lichtje op,
na honderd dagen tasten.

Mark Van de Voorde
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woensdag 1 maart
Aswoensdag
Ik ga mee op weg naar Pasen.
zondag 5 maart
1ste vastenzondag A
Breng ons niet in beproeving.
zondag 12 maart
2de vastenzondag A
Hij is meer dan wat je ziet.
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zondag 19 maart
3de vastenzondag A
Ook jij telt mee voor Mij.
zondag 26 maart
4de vastenzondag A
Zie, Ik geef je toekomst.
zondag 2 april
5de vastenzondag A
Wie gelooft overleeft.

zondag 9 april
Palmzondag
Breng het kruis tot leven.
donderdag 13 april
Witte Donderdag
Zo blijf Ik bij jullie.
vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
Sterven om te leven.

van askruisje
tot Jezus’ kruis
Aswoensdag 
Palmzondag 
Goede Vrijdag

van hoop
tot geestdrift
Pasen 
Hemelvaart 
Pinksteren
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