
BIJSCHRIFT
Iets iconischer dan een kruis  
bestaat niet. Twee stukjes hout, 
strak, eenvoudig, universeel 
herkenbaar, een ijzersterk merk.   
Een teken op ons netvlies gebrand, 
verankerd in het collectieve 
geheugen en diep ingesleten in 
de woordenschat  van de meeste 
Europese talen. 
Net als het eeuwenoude verhaal 
waaruit het voortkomt heeft het 
kruis niets van waarde, belang of 
betekenis ingeboet. 
Het kruis blijft een merk-waardig 
actueel symbool dat perfect de 
grillgheid van een menselijke 
levenstocht weerspiegelt. 
Enerzijds  herinnert het ons 
aan datgene wat wij nalieten te 
doen, verzuim, verwaarlozing, 
gemakzucht – de zaken waarvoor 
anderen opdraaien of schade 
ondervinden. 
Anderzijds ervaren we al te vaak dat 
we niet hoeven te rekenen op een 
automatische vrijstelling bij goed 
gedrag. 
Soms is pijn en lijden gewoonweg 
zinloos,  een onnodige beproeving. 
Vertwijfeling behoort tot de 
menselijke essentie maar mag ons 
niet verlammen of 
- het tegenovergestelde – 
laten meeslepen in een eindeloze 
roes van kortstondige pleziertjes. 
Beide kruisen - naast dat van 
Jezus, de man die in zijn schijnbaar 
ongerijmde levensloop en leer een 
ongelooflijk boeiende schat aan 
inspiratie biedt - herinneren ons 
eraan dat we keuzemogelijkheden 
hebben die helaas niet onbeperkt 
zijn. Dat wij zowel schuldig als 
onschuldig zijn. En dat wij daarmee 
aan de slag moeten, het ten goede 
keren. Het  steeds opnieuw Pasen 
laten worden. 
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twee kruisen naast dat van Jezus
het kruis met

ons schuldig kw� d
en het kruis met

ons onschuldig lijden

ZONDAG 4 MAART
3de zondag 40-dagentijd
Maak je vrij van wat je belemmert echt te zijn.

ZONDAG 11 MAART
4de zondag 40-dagentijd
Durf nieuwe keuzes maken.

ZONDAG 18 MAART
5de zondag 40-dagentijd
Dienstbaar als een graankorrel.

ZONDAG 25 MAART
Palmzondag
Een klein symbool dat zegt 'ik geloof'.

DONDERDAG 29 MAART
Witte Donderdag
Wie brood en wijn deelt geeft het leven door. 

VRIJDAG 30 MAART
Goede Vrijdag
Kruistocht of kruisvaart?

ZONDAG 1 APRIL
Paaszondag
Hij heeft woord gehouden!

ZONDAG 8 APRIL
2de zondag na Pasen
In tekens zul je zien dat Hij er is.

ZONDAG 15 APRIL
3de zondag na Pasen
Vrede, vergeving, diepe vrede zij met jou!
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