BIJSCHRIFT
Pinksteren was

het einde van de lockdown
van het geloof
zondag 18 april

zondag 9 mei

zondag 25 april

maandag 10 mei

3e paaszondag B • In brood
en beker ben Ik steeds bij jou.

6e paaszondag B
Elkaar liefhebben, dat wil Ik.

4e paaszondag B • Een zorgvolle
herder voor klein en groot.

zondag 2 mei

5e paaszondag B • Goede wijn
vraagt goede ranken.

H. Pater Damiaan
Een man zonder vrees.

donderdag 13 mei
Hemelvaart B • Doe verder
wat we samen deden.

zondag 16 mei

7e paaszondag B • Breng ons
niet in beproeving maar verlos
ons van het kwade.

zondag 23 mei

Pinksteren B • Ontvang de kracht
om steeds verder te gaan.

zondag 30 mei

Heilige Drie-eenheid B
Eenheid in vele namen.
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Opgesloten zitten en
niet durven buitenkomen,
mensen niet mogen ontvangen
en niemand binnenlaten,
sinds maart vorig jaar
weten we wat lockdown is.
Voor hun veiligheid
de wereld niet binnenlaten
en elk contact vermijden,
deden ook Jezus’ leerlingen
na de dood van hun Meester.
Ze waren bang, zeer bang,
letterlijk doodsbang,
vrezend te kunnen eindigen
als Hij: aan kruis of galg.
Ze zaten ook in zak en as.
Tweemaal in rouw:
rouwend om de dood van
hun Heer en Meester,
rouwden ze ook om
het einde van zijn Verhaal
en hun geloof erin.
Ook vandaag zijn velen
tweemaal in rouw:
de vrijheid van vóór corona
komt niet meer terug
en het Grote Verhaal
van het christendom is over.
Maar zie, toen werd het
plotsklaps Pinksteren:
de ramen zwaaiden open,
een frisse wind waaide
door de dompige kamer
en de Geest maakte
de geesten wakker.
De beperkingen werden
opgeheven en de moed
stroomde door de aderen.
Ook vandaag kan
Pinksteren het einde zijn
van de lockdown
van het geloof.

Mark Van de Voorde

