H
et wordt een spannende
paasvakantie: hoe zal het dan zijn
met de stand van het coronavirus?
Hoeveel reizen en activiteiten
zullen dan geannuleerd zijn?
Zal het een periode worden
waarin meer mensen thuis zullen
blijven?
Of zal het een periode worden
waarin het virus zo goed als uitgestorven is
en waar mensen zich nog meer dan anders
in eigen land naar overal begeven?

Voorspellingen zijn voor de deskundigen.
Maar wij mogen allen hopen dat het CoV-2-virus
met Pasen in de vergeethoek mag zitten
(en dat COV enkel nog naar ons verwijst).
Kan het met Pasen over zijn en voorbij?
Dat zou alleszins erg betekenisvol zijn:
Pasen is immers het feest van de overwinning,
de dood is overwonnen,
het leven herneemt zich.
Voor we aan die Pasen toe zijn
komt er een periode van onthouding:
lichaamscontact vermijden,
je handen regelmatig ontsmetten,
je zelfs afsluiten als je hoesterig bent.
Met zijn allen volgen we gewetensvol
de instructies van onze gezagvoerders.

Maar er is ook nog die andere Pasen,
het Pasen van de christenen.
Christenen komen samen
om zich op dat feest voor te bereiden.
Zij proberen met Jezus mee te stappen
in zijn laatste levensweek.
Zij trekken met Hem Jeruzalem binnen,
een gevaarlijke intocht,
want zijn belagers wachten Hem op.
De palmen die christenen dan ontvangen
staan symbool voor het nieuwe groen
en voor het kruis dat leidt tot de dood
en dat tegelijk de dood overwint.

Op de weg naar Jezus’ dood
begeleiden christenen Hem.
Bij zijn laatste maaltijd, op zijn kruisweg,
op het ogenblik van zijn sterven,
bij de graflegging, tot aan de paasmorgen.

Een Goede Week: wat zal het zijn?
Een virusvrije week? Afwachten nog.
Een week met een vernieuwde beleving naar Pasen?
Wie weet, ook voor jou.
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Wat voor een Goede Week?

