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Om te beginnen
Welkom, reiziger, om op weg te gaan naar Pasen.
Geen vanzelfsprekende route is dat.
We gaan in de voetsporen van Jezus, de man van Nazaret.
Hij is een mens met veel namen.
Messias wordt hij genoemd, Christus,
zoon van God, van mensen, van David, van Maria
koning van de Joden, herder, rabbi, profeet.
Iedere naam geeft iets weer van wie hij is.
Op onze reis komen we die namen tegen
en misschien voegt iemand van ons
er een eigen naam aan toe.
Hij is immers de Levende
die ons voorgaat,
tot op vandaag.
Een goede reis gewenst!

NB: Om auteursrechtelijke redenen zijn niet alle teksten / afbeeldingen in
dit boekje opgenomen. Met een link wordt verwezen naar een website
waar tekst / beeld te vinden is
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'aswoensdag'
woensdag 17 februari 2021
Heer, ik onderzoek mijzelf ten overstaan van Jou.
Ik onderzoek, wat klein is en wat groot.
Wat is er belangrijk aan datgene wat ik denk?
Aan mijn zorgen, mijn angst en mijn hoop?
Wat daarvan is nodig? Wat overbodig?
Wat is vruchtbaar? Wat onvruchtbaar?
Wat is waarachtig? Wat masker?
Sommige dingen blijken zó klein,
dat ik ze vergeten kan,
ofschoon ik ze voordien erg belangrijk vond.
Andere dingen blijken zó groot,
dat ik bereid zijn moet, veel te veranderen,
opdat ik ze verwerf.
Belangrijker dan mijn prestatie is mijn toevertrouwen.
Belangrijk is, dat ik doe,
wat Jij in mij doen wilt,
opdat ik diegene word,
die ik naar Jouw idee en wil ben.
Jörg Zink
Uit: 'Wie wir beten können', Stuttgart/Berlijn 19713
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donderdag 18 februari 2021
Psalm 91 – Cor Kee
Ieder jaar speel ik op de 1e zondag van de Veertigdagentijd
een bewerking van Psalm 91 van Cor Kee (1900-1997). De
bewerking komt uit de reeks Psalmen voor Orgel, die Kee
schreef in de jaren 1938 – 1949. Deze bundels vormden een
belangrijke bijdrage aan de Hollandse orgelkoraalkunst.
Psalm 91 is de psalm van de eerste zondag van de
Veertigdagentijd. De bewerking van Cor Kee verklankt voor
mij precies wat waar deze tijd om draait: ingetogenheid,
bezinning maar ook vertrouwen. Kee had daarbij duidelijk de
tekst van de psalm voor ogen (Berijming 1938): 'Hij die op
Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste Koning,
beveiligd in de duist’re nacht, beschaduwd in Gods woning'.
Cor Kee: Psalm 91 – YouTube
GvdW

5

onderweg naar Pasen

vrijdag 19 februari 2021
Het gedicht 'Steeds' van Hans Andreus is te lezen op:
https://twafordizzy.wordpress.com/2016/07/29/hansandreus-steeds/
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zaterdag 20 februari 2021
Joseph Haydn (1732 – 1809)
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (1786)
Intrada

Maestoso e adagio

eerste kruiswoord

Vader,
vergeef het hun,
zij weten niet
wat zij doen.
(Lukas 23,34)
Sonata I – Largo
Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt.
Iedere zaterdag wordt hier een kruiswoord van Jezus
genoemd. Door de vier evangeliën heen zijn dat er zeven.
Joseph Haydn schreef bij ieder kruiswoord een sonate op
verzoek van de priester José Sáenz de Santa María van Cadiz
(Spanje) voor de dienst van Goede Vrijdag.
Karin Kuijper (piano) nam de sonates van Die sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze op voor het YouTubekanaal van de Kloosterkerk en de beide predikanten, Marja
Flipse en Rienk Lanooy, schreven er korte overwegingen bij.
Woord en muziek zijn te horen en te zien op
https://ap.lc/SFtMZ
7

onderweg naar Pasen

'invocabit'
'roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden' (psalm 91, 15)
zondag 21 februari 2021
Namen voor Jezus: Lam Gods
'Lam van God' als naam van Jezus, gaat terug op het
evangelie van Johannes en op de Openbaring van Johannes,
maar beide auteurs grijpen voor het beeld weer terug op de
profetie van Jesaja (53). In de liturgie werd deze beschrijving
van Jezus opgenomen in de orde van het Avondmaal. Bekend
is de Lutherse liedbewerking 'O Lamm Gottes unschuldig' (O
Lam van God, onschuldig), toegeschreven aan Nicolaus
Decius. Hij schreef het voor de avondmaalsliturgie als een
Agnus Dei in de volkstaal, waarvan de Reformatie zo
geporteerd was. In onze liedboeken staat het dan ook onder
de avondmaalsliederen, maar het wordt zelden gezongen (LB
409). Toch is het wel bekend geworden. Bach nam het lied op
in het openingskoor van de Matthäus Passion. Daarmee werd
'Lam van God' als naam voor Jezus voorgoed verbonden met
de tijd voor Pasen.
RL
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maandag 22 februari 2021

De weg naar inzicht
gaat niet via het geloof.
Eerst door het inzicht,
dat we verwerven
in het achtervolgen van het vliedende licht
in ons innerlijk,
bereiken we een punt
waarop we begrijpen
wat geloof is.
Dag Hammarskjöld 1905 – 1961,
secretaris-generaal van de VN en mysticus,
uit zijn boek Merkstenen
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dinsdag 23 februari 2021
‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'
In deze Veertigdagentijd vraagt de diaconie van de
Kloosterkerk uw aandacht voor het project dat we in deze
periode ondersteunen.
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak.
Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te
bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen
vinden. Daarom ondersteunt de Kloosterkerk via Kerk in Actie
en lokale partners, Syrische vluchtelingen en arme lokale
families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar
personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
In Libanon wordt een trainingsprogramma opgezet voor
aankomend personeel in de thuis-, medische en ouderenzorg.
Dit is hard nodig omdat veel jongere Libanezen het land
verlaten en zodoende niet voor hun ouders kunnen zorgen. In
Jordanië en Irak worden Syrische vluchtelingen maar ook
lokale families geholpen om een eigen bedrijf te starten.
De tweede, diaconale, collecte is de gehele Veertigdagentijd
bestemd voor het project ‘Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen'. Maak uw gift over naar: Stichting Diaconie
Kloosterkerk – NL89 INGB 0002 8471 14 o.v.v. 'Project
Veertigdagentijd'.
JK
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woensdag 24 februari 2021

Caspar David Friedrich, De wandelaar boven de nevelen, 1818
“De taak van de schilder is niet de natuurgetrouwe weergave
van lucht, water, rotsen en bomen, maar de ziel, het gevoel
moet erin weerspiegeld zijn.”
MVD
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donderdag 25 februari 2021
O vos omnes
De Spaanse cellist Pablo Casals (1876-1973) schreef in 1932
een indrukwekkende zetting van O vos omnes. Origineel werd
de tekst gebruikt als respons in de Tenebrae van Stille
Zaterdag maar tegenwoordig klinkt deze tekst (Jeremia's
woorden uit Klaagliederen 1 vers 12) vaker als motet in de
Veertigdagentijd.
Casals droeg het werk op aan het koor van het Benedictijnen
Klooster in Montserrat in Catalonië (bekend om de Zwarte
Madonna) een plek waar hij zich spiritueel sterk mee
verbonden voelde.

O vos ómnes qui transítis per víam, atténdite et vidéte
Si est dólor símilis sícut dólor méus.
O gij allen die langs de weg voorbijkomt, aanschouwt en ziet
of er een smart bestaat zo groot als de mijne.
https://youtu.be/wMe4i0om02A
DR
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vrijdag 26 februari 2021
Het gedicht 'Het zwembad' van Tjitske Jansen is te vinden op:
www.poezie-leestafel.info/tjitske-jansen/16949-hetzwembad-in
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zaterdag 27 februari 2021
tweede kruiswoord

Heden
zult gij
met mij
in het paradijs zijn
(Lukas 23,43)
Sonata II – Grave e cantabile
Hodie mecum eris in paradiso.
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'reminiscere'
'gedenk uw barmhartigheid' (psalm 25,6)
zondag 28 februari 2021
Namen voor Jezus: Wijsheid
Bijbelse wijsheid is onderscheidingsvermogen. Het verschil
kennen tussen levenskracht en doodsdrift. Het overzien van
de consequenties van een een stap, een weg, een richting.
‘Gods kracht en wijsheid’ wordt Jezus genoemd (1 Korintiërs
1,24). In hem zien we een mens die niet blind vaart op wat in
deze wereld voor wijsheid doorgaat, maar die op een ander,
goddelijk kompas vertrouwt.
Cantate BWV 54, die vandaag in de Kloosterkerk klinkt, doet
een dringend beroep op de luisteraar om wijs te zijn. Laat je
niet inpalmen door wat gemakkelijk, verleidelijk en onecht is.
Houd overzicht. Kijk vooruit.
Drie grote verleidingen moet Jezus weerstaan als hij besluit
de weg van zijn roeping in te slaan. Daarmee is zijn richting
bepaald. Maar reken maar dat elke stap opnieuw een bewuste
keuze is, tegen de stroom in, tegen de klippen op.
Gods wijsheid is zien,
kiezen
en gaan.
MF
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maandag 1 maart 2021
Geschenk
Sommigen willen altijd maar meer
en als het hun gegeven wordt
wordt hun wereld kleiner.
U hebt mij slechts
deze kleine bron gegeven
en hoe meer ik daaruit drink,
hoe meer ik als uit het niets
word overspoeld door licht.
R.S. Thomas, Gift
(vertaling MF)
God van het Ja,
Ja tegen het leven,
tegen de liefde,
tegen wat goed en waar
en menselijk is,
help ons Nee te zeggen
tegen alles wat uw Ja ontkracht.
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dinsdag 2 maart 2021
'Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'
De Syrische Ahmed Aqra, die nu in Jordanië woont, is
eigenaar van ‘Do Marketing’, een bedrijf dat gespecialiseerd is
in professionele reclamefotografie voor de voedselindustrie.
Hij zegt: “In 2019 kreeg ik via Kerk In Actie een lening om mijn
bedrijf een boost te geven. Daarmee kon ik betere apparatuur
aankopen, een eigen studio inrichten en zes werknemers
aannemen, waaronder een video-editor, een fotograaf en een
social media-expert. Daardoor kon ik ook nieuwe diensten
aanbieden, zoals het maken van commercials voor tv of social
media. Mijn bedrijf kon hierdoor snel groeien."
Voor meer informatie zie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/de-syrischeahmed-zet-in-jordanie-een-succesvolle-fotostudio-op/.
Dit project wordt door de Kloosterkerk ondersteund.
Stichting Diaconie Kloosterkerk - NL89 INGB 0002 8471 14
o.v.v. 'Project Veertigdagentijd'.
JK
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woensdag 3 maart 2021

Claude Monet, De ekster in de winter (1869)
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donderdag 4 maart 2021
Mein Gott, warum hasst du mich verlassen (Psalm 22) – Felix
Mendelssohn-Bartholdy
Op Goede Vrijdag klinkt Psalm 22, de psalmwoorden die Jezus
citeert aan het kruis. Mendelssohn schreef een prachtige
koorbewerking bij deze psalm. Hij grijpt in zijn bewerking
terug op een oude traditie, het responsoriaal zingen van
psalmen: een afwisselend zingen door één zanger (haast
reciterend) en het hele koor. Later wordt het een afwisseling
tussen groepen zangers, en geeft Mendelssohn een eigen
draai aan de oude vorm van responsoriaal zingen. Door
gebruik te maken van deze vorm vestigt Mendelssohn,
ondersteund door prachtige harmonieën, de aandacht op de
psalmtekst.
Mendelssohn - Mein Gott, warum (Psalm 22) – YouTube
GvdW

19

onderweg naar Pasen

vrijdag 5 maart 2021

‘Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je – jezelf? Het
lichaam en de ziel hebben duizend mogelijkheden waaruit je
tal van ego’s kunt bouwen. Maar slechts één ervan geeft
congruentie tussen de kiezer en het gekozene. Slechts één, die je pas dan vindt als je alle die kansen op iets anders
uitschakelt.'
Dag Hammarskjöld 1905 – 1961,
secretaris-generaal van de VN en mysticus,
uit zijn boek Merkstenen
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zaterdag 6 maart 2021
derde kruiswoord

Vrouw,
zie uw zoon;
zoon,
zie uw moeder.
(Johannes 19:27)
Sonata III – Grave
Ecce mulier filius tuus.
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'oculi'
'mijn ogen zijn steeds gericht op de heer' (psalm 25,15)
zondag 7 maart 2021
Namen voor Jezus: Zoon van God, zoon van mensen
Met de titel 'zoon van...' willen de evangelisten niet zozeer
vertellen wie Jezus is, maar van wie hij er een is. Een zoon
staat immers in relatie tot een ouder, vader en moeder, zoals
dat ook voor een dochter geldt. Zonen en dochters hebben
iets weg van hun ouders. Als Jezus zoon van God wordt
genoemd, wil dat zeggen dat hij sprekend (en handelend) zijn
Vader is. Ze horen bij elkaar. Niet alle evangelieschrijvers
springen trouwens kwistig om met de titel 'Zoon van God'.
Johannes wél. Voor hem is Jezus vanaf 'den beginne' zoon
van de Vader, zij zijn innig met elkaar verbonden. Markus is
een stuk terughoudender, daar spreekt Jezus liever over
zichzelf als mensenzoon, zoon van de mens. Hij is een
mensenkind, op leven en dood verbonden met de mens, maar
juist zo ook verbonden met zijn Vader. Die spreekt hem, bij de
doop en op de berg, dan ook aan met 'mijn geliefde zoon'. Hij
hoort bij God en bij de mensen.
RL
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maandag 8 maart 2021
Liefde maakt blind, zeggen ze. Maar eigenlijk klopt dat niet
helemaal. Liefde ziet namelijk dingen die onzichtbaar zijn voor
de ogen. ‘alleen met je hart kun je werkelijk zien, het
wezenlijke is voor je ogen verborgen’, aldus de Kleine Prins in
het gelijknamige boek van Antoine de Saint-Exupéry.
Zien met je hart? Ik denk dat het betekent dat je met aandacht
leeft, dat je je laat raken, dat je je durft te verbinden, dat je
aanvoelt wat nodig is.
We denken dat we alles zien, maar we zitten soms zo vast
aan onze manier van kijken, vasthoudend aan eigen
opvattingen en (voor)oordelen, dat er weinig ruimte is voor
iets nieuws, voor iets anders. We zouden de mensen in het
hart moeten kijken. In de arme zijn rijkdom zien, zijn
gastvrijheid, zijn hoop. In de zieke zijn gezondheid, zijn moed
en zijn humor. In kinderen hun eerlijkheid, hun
onbevangenheid.
Als we kijken met de ogen van ons hart, ontdekken we het
Licht in elkaar. Diep in ieder van ons zit dat Licht verborgen.
De vraag is: willen we het zien?
MF
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dinsdag 9 maart 2021
‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en terechtgekomen
in de buurlanden Libanon, Irak en Jordanië. Via Kerk in Actie
ondersteunt de Kloosterkerk hen met een opleiding of het
opzetten van een eigen bedrijfje. De Syrische Lara zette een
eigen handwerkbedrijf op en geeft nu tachtig andere Syrische
vrouwen werk.
Zie voor meer informatie:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/zelf-aanhet-roer-staan/
Stichting Diaconie Kloosterkerk - NL89 INGB 0002 8471 14
o.v.v. 'Project Veertigdagentijd'.
JK
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woensdag 10 maart 2021
http://anishkapoor.com/4865/sky-mirror-for-hendrik
'Denkend aan Holland…'
In 2017 ontwierp de kunstenaar Anish Kapoor (1954) voor
Museum De Pont in Tilburg zijn werk Sky Mirror om een ieder
bewust te maken van de prachtige afwisseling van de
Hollandse luchten, luchten die er altijd zijn, maar waarvoor je
soms een spiegel nodig hebt om ze te zien én te waarderen.
MvD
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donderdag 11 maart 2021
Salvator mundi
John Goss (1800-1880) was van 1838 tot 1872 choirmaster en
organist van St Paul's Cathedral te Londen. Hij is
waarschijnlijk het meest bekend om zijn melodie bij het lied
'Praise my soul the King of heaven'.
Zijn motet 'O Saviour of the world' klinkt jaarlijks in bijna alle
Engelse kathedralen wel een keer in de Veertigdagentijd.
De tekst is een Engelse vertaling van Salvator mundi.

O Saviour of the World,
who by thy cross and precious blood hast redeemed us.
Save us and help us, we humbly beseech Thee, O Lord.
Amen
https://youtu.be/0QLS98Y47Vs
DR
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vrijdag 12 maart 2021
Sneeuwklokjes (Snowdrops) van Louise Glück
https://hellopoetry.com/poem/20568/snowdrops/
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zaterdag 13 maart 2021
vierde kruiswoord

Mijn God,
mijn God,
waarom
hebt Gij mij verlaten?
(Matteüs 27,46; Markus 15,34)
Sonata IV – Largo
Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me?
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'laetare'
'Verheugt u' (Jesaja 66,10)
zondag 14 maart 2021
Namen voor Jezus: Licht voor de wereld
“Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft licht dat leven geeft.”

(Johannes 8,12)

Onderweg
een pleisterplaats.
Uit de starre grond
een teken van groei.
Op een eenzame dag
een warme groet.
In de eindeloze nacht
een lichtpuntje.
Licht, trouw en onverwacht.
Licht, breekbaar als brood.
Licht dat uitdaagt tot opstaan.
Licht dat voorgaat.
Wie volgt?
MF
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maandag 15 maart 2021

23 juli 1942. Donderdagavond, 9 uur
M’n rode en gele rozen zijn helemaal opengegaan. Terwijl ik
daar in die hel zat, hebben zij daar maar stilletjes verder
staan bloeien. Velen zeggen: hoe kun je nu nog aan bloemen
denken.
Toen ik gisteravond dat grote eind door de regen gelopen had
met die blaar onder aan m’n voet, ben ik toch nog een straatje
omgelopen om een bloemenkar te zoeken en ik kwam met
een grote bos rozen thuis. En daar staan ze.
Ze zijn net zo werkelijk als al de ellende, die ik op een dag
meemaak. Er is voor veel dingen plaats in één leven.
En ik héb zoveel plaats, mijn God.

Het verstoorde leven
Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943
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dinsdag 16 maart 2021
‘Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'
Een video update over het project 'Lichtpunten voor Syrische
Vluchtelingen' dat de Kloosterkerk ondersteunt:
Neem een kijkje op https://vimeo.com/508436226
Stichting Diaconie Kloosterkerk - NL89 INGB 0002 8471 14
o.v.v. 'Project Veertigdagentijd'.
JK
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woensdag 17 maart 2021
https://www.wikiart.org/en/cy-twombly/quattro-stagionipart-i-primavera-1994
Cy Twombly (1928-2011) schilderde de cyclus Quattro Stagioni
(1993-1994). Het deel La Primavera wijst naar een nieuw
begin: de Lente
'Een witte ochtend' van M. Vasalis is te vinden op:
www.poezie-leestafel.info/lentegedichten/17508-een-witteochtend-eerste-dooi-

32

onderweg naar Pasen

donderdag 18 maart 2021
Leçons de ténèbres
Toen Jezus Jeruzalem binnen reed, huilde hij om het lot van
de stad, schrijft Lukas. Het is vanwege die klacht van de
lijdende Christus om de stad van de vrede dat de
Klaagliederen al vroeg in de kerk een plek hebben gekregen
in de Stille Week. In de Klaagliederen wordt het droeve lot van
Jeruzalem bezongen, omdat zij als de stad van de vrede tot de
meest beklagenswaardige stad is geworden. Juist in die stad
is Jezus terechtgesteld en opgestaan.
François Couperin schreef in zijn Leçons de Ténèbres (1714)
muziek bij deze Klaagliederen. Van de oorspronkelijke set van
negen zijn alleen de drie voor 'mercredi saint' (heilige
woensdag) overgeleverd.
Het is ingetogen muziek, voor één (de eerste twee delen) en
twee zangstemmen met basso continuo.
François Couperin, Leçons de Ténèbres
JV/RL

33

onderweg naar Pasen

vrijdag 19 maart 2021
'Bijna lente' van Gabriël Smit is te vinden op:
https://www.zustersvanliefde.nl/nieuws/3/actueel/301/spreuk
en-en-goede-gedachten/312/bijna-lente.html
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zaterdag 20 maart 2021
vijfde kruiswoord

Ik heb dorst
(Johannes 19,28)
Sonata V – Adagio
Sitio.
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'judica'
'Doe mij recht' (Psalm 43,1)
zondag 21 maart 2021
Zie mij staan, God:
niet opgewassen
tegen de hardheid van de wereld,
de onverschilligheid van de mensen,
de wreedheid van de willekeur.
Angstig,
verontwaardigd,
onbeschut.
Dan zijn ze er nog steeds:
de hartvochtigen,
de hooghartigen,
de ijskouden.
Maar U doorziet hen
en U hebt oog voor mij.
Ik mag op adem komen
want ooit
ergens
trekt U alles recht.
MF
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maandag 22 maart 2021
Het gedicht 'LENTE' van Marjolijn van Heemstra, uit Reistijd,
bedtijd, ijstijd, is te vinden op:
https://www.athenaeum.nl/leesfragmenten/2020/reistijdbedtijd-ijstijd/
(scroll op de pagina helemaal naar beneden)
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dinsdag 23 maart 2021
'Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'
De Kloosterkerk ondersteunt in deze Veertigdagentijd het
project 'Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen'.
Muziek uit Libanon die daar mooi bij past en het MiddenOosten wat dichterbij brengt is te beluisteren via:
https://www.youtube.com/watch?v=8ayX6ZSpBgg
Stichting Diaconie Kloosterkerk - NL89 INGB 0002 8471 14
o.v.v. 'Project Veertigdagentijd'.
JK
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woensdag 24 maart 2021

Paul Klee, Angelus Novus, 1920
Er bestaat een aquarel van Paul Klee, getiteld Angelus Novus.
Hierop staat een engel die zich lijkt te verwijderen van iets
waar hij de blik strak op gericht houdt. Ogen en mond zijn
opengesperd, hij heeft de vleugels gespreid. Zo moet de engel
van de geschiedenis er uitzien. De engel zou wel willen
blijven, de doden tot leven wekken en de brokstukken weer
tot een geheel maken. Maar de vleugels vangen de wind die
uit het paradijs waait, een storm die zo hard is dat er tegen
vechten niet mogelijk is. Deze storm stuwt de engel
onweerstaanbaar voort, de toekomst in die hij de rug heeft
toegekeerd, terwijl de stapel puin vóór tot aan de hemel
groeit. Deze storm is wat wij vooruitgang noemen.
Walter Benjamin, Over het concept van de geschiedenis, 1940
MvD
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donderdag 25 maart 2021
Thomas Weelkes (1576-1623) werkte als kerkmusicus in
Winchester en Chichester. Zijn oeuvre bestaat grotendeels uit
vocale muziek zoals madrigalen, motetten en missen. Zijn
zesstemmige zetting van Hosanna to the Son of David
(Mattheus 21 vers 9 en Lukas 19 vers 38) klinkt steevast op
Palmzondag.
In de jaren dat ik in Chester werkte, zong het koor dit motet
onder een poort naast de kathedraal als introïtus terwijl de
gemeenteleden, die zich met palmtakken op het kerkplein
hadden verzameld, voorbij liepen in een lange processie
alvorens iedereen door de grote westdeuren naar binnen
ging. Een indrukwekkend begin van de Stille week.

Hosanna to the Son of David.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Thou that sittest in the highest heavens
Hosanna in excelsis Deo
https://youtu.be/00o9WCYV9SM
DR

40

onderweg naar Pasen

vrijdag 26 maart 2021
Het gedicht 'Palmpasen' van Bertus Aafjes is te vinden op:
https://anneman.wordpress.com/2007/03/31/palmpasenbertus-aafjes/
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zaterdag 27 maart 2021
zesde kruiswoord

Het is volbracht.
(Johannes 19,30)
Sonata VI – Lento
Consummatum est.
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'palmpasen'
28 maart 2021
Namen voor Jezus: Gezalfde / Messias
Er wordt wel gedacht dat Christus de achternaam is van
Jezus. Het is echter een beschrijving van wie hij is. Het woord
gaat terug op het Hebreeuws voor 'de gezalfde' – masjieach →
messias. In Israël leefde de verwachting van een gezalfde, die
in het voetspoor van koning David (een gezalfde koning) recht
en vrede zou komen brengen. Deze titel wordt in het Nieuwe
Testament aan Jezus toebedeeld. Openlijk bij Johannes, maar
bij Markus op een verborgen wijze. Jezus' vrienden mogen er
niets over zeggen. Markus wil er mee vertellen dat de wijze
waarop Jezus 'de Gezalfde' is, niet strookt met de
verwachtingen van een redder die de Romeinen wel eens
even aan de kant zal zetten. Hij zal op een andere manier
Messias zijn. Niet hoog te paard, maar laag te ezel. Zo komt
hij Jeruzalem binnen. De menigte juicht voor deze zoon van
David, maar donkere wolken pakken zich samen boven deze
Gezalfde. Het is 'Heden Hosanna, morgen kruisigt hem'.
RL
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'stille week'
maandag 29 maart 2021
Banquet Céleste – Olivier Messiaen

Le Banquet Céleste (Het hemels feestmaal) van Olivier
Messiaen is voor mij verbonden met Witte Donderdag,
wanneer het Laatste Avondmaal centraal staat. Messiaens
muziek is sterk getekend door zijn katholieke geloof, zo ook
Le Banquet Céleste (één van Messiaens eerste werken). Het
is maar 25 maten lang, maar heeft een uiterst langzaam
tempo waardoor het gevoel van maat en tijd volledig verloren
raakt. Messiaen verklankt zo de eeuwigheid van het hemelse
feest. Ook de speelaanduiding ‘ver weg, mysterieus’ verwijst
naar het hemelse. Na enige tijd verschijnt in de muziek een
tweede thema in het pedaal (met hoge registers). Het zijn
korte nootjes, en Messiaen schrijft erbij: ‘als een
waterdruppel’. De korte ‘druppelnoten’ verwijzen naar het
bloed van Christus. Richting het einde van het stuk worden de
noten steeds langer, vertraagt het stuk en eindigt met een
extreem lang en open slotakkoord: opnieuw symboliek voor
de eeuwigheid. Onder de titel van het stuk noteerde Messiaen
in het Frans een bijbelvers, Johannes 6,56: ‘Wie mijn lichaam
eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en Ik blijf in hem.’
Messiaen: Le banquet céleste – YouTube
GvdW
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'stille week'
dinsdag 30 maart 2021
De Syrische broers Alaa en Hayaan reizen langs de
vluchtelingenroute in de Balkan om mensen een hart onder
de riem te steken. En dat doen zij met muziek. En: het werkt!
Zie wat muziek kan betekenen juist in de moeilijkste
omstandigheden: https://www.youtube.com/watch?
v=M9AE2K-GJaQ
JK
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'stille week'
woensdag 31 maart 2021
https://www.artway.eu/userfiles/Aad%20de%20Haas%201.JPG
Aad de Haas, Jezus valt voor de eerste keer
detail Kruiswegstaatsie in Landgraaf
Op handen en voeten zit Jezus op de grond. Als een hond
wordt hij door een van de soldaten aan de lijn gehouden. Hij
heeft zijn hoofd opgeheven en kijkt mij met vragende ogen
aan: wie ben ik nog?
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'witte donderdag'
1 april 2021
Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.
Maarten Luther (1483 - 1546)
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'goede vrijdag'
vrijdag 2 april 2021
“Den naakten Jezus zelve”
(Jodocus van Lodenstein)

niet als een Nureyev – je armen
bevallig langs het patibulum –
op getrainde tenen door de eeuwigheid;
niet als een heroïsch boegbeeld, surfend
over het oppervlak van mijn geloof;
niet als een hemelse junk, bezweken
aan een overdosis symboliek;
evenmin triomfantelijk ontstegen
aan fraai-gepolitoerde balken
waarin geen spoor van spijkers
nee, ik wil je kennen, zoals je hing
in dat vergeten Spaanse dorp; doder
dan het dode hout, waaruit je werd gesneden
door een onbeholpen boer, zonder verstand
van religieuze kunst, maar wel vertrouwd
met die langzame dood buiten de poort
de naakte Jezus zelf
door hem gezien
in elke sterveling, gegeseld en opgericht
boven het veld, overgelaten aan het stof,
de vliegen en de tijd
ja, deze
Henjo Hekman

overgenomen met toestemming van de auteur
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'stille zaterdag'
zaterdag 3 april 2021
zevende kruiswoord

Vader,
in uw handen
beveel ik mijn geest
(Lukas 23,46)
Sonata VII – Largo
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Il Terremoto – Presto e con tutta la forza
De aardbeving
uit
Joseph Haydn
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze
https://ap.lc/SFtMZ
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'PASEN'
zondag 4 april 2021
Het gedicht 'Pasen' van Ida Gerhardt is te vinden op;
https://straatpoezie.nl/gedicht/pasen/
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Kloosterkerk YouTube-kanaal

Kloosterkerk website

Volg de diensten van de Kloosterkerk via het YouTube-kanaal van de
Kloosterkerk. Wie de kerk en uitgave van dit boekje financieel wil
ondersteunen kan terecht op www.kloosterkerk.nl/steun-de-kerk
Kloosterkerk – Lange Voorhout 4 – 2514 ED Den Haag
www.kloosterkerk.nl
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