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Pasen 2021 
 

In de handen van mensen! 
 

Beste bezoeker van onze stadskerk Sint Gertrudis! 
 

Voor onze paastuin hebben we ons dit jaar laten inspireren door de titel van een boek 

van Peter Schmidt, een bekend bijbelgeleerde in het Nederlandse taalgebied. Hij heeft 

ook een mooi boek geschreven over het Lam Gods uit de kathedraal van Gent. 

Rechts zien we hoe Jezus toegezwaaid wordt met palmen: Handen die blij zwaaien. In 

Jeruzalem zal de Heer het Laatste Avondmaal vieren. Voor Hij met zijn leerlingen aan 

tafel gaat, wast Hij hun voeten: Handen die zorgen. Het is zuivere dienstbaarheid: (het 

water is helder en schoon). 

Na Zijn gevangenneming in de Hof van Olijven levert Judas Hem over in verkeerde 

handen (midden voor in de tuin). Hij (Jezus wordt uitgebeeld in de stam van Berken 

hout: Hij is uit het goede hout gesneden en trouw tot in de dood. Uitgebeeld door het 

witte viooltje) wordt gegeseld: Handen die martelen. Zelfs vrienden zoals Petrus hebben 

moeite om Hem dan trouw te blijven uitgebeeld bij de vuurkorf. Het is zoals Jezus het 

heeft voorspeld. Nog voordat de haan kraait, zal Petrus Hem drie keer verloochenen. 

Nadat Pilatus Hem heeft laten geselen, laat hij het volk kiezen wie hij vrij moet laten 

Jezus of Barabbas. Hij wil zijn handen in onschuld wassen, maar er kleeft bloed aan zijn 

handen (het water in het bekken is rood). Jezus zal de kruisdood sterven. Zie de mens 

die van zijn waardigheid beroofd wordt. De doornenkroon en de speer zijn hiervan het 

bewijs. 

Na zijn dood bij zijn graflegging komt Hij weer in goede handen. Met eerbied houdt zijn 

moeder Maria Hem in haar schoot. Er is een afwachtende stilte. Nieuw licht breekt door. 

Jezus is uit de doden opgestaan. Zijn leerlingen gaan verder in zijn geest. Petrus krijgt de 

leiding wanneer hij aan de Verrezen drie keer zegt van Hem te houden (beelden links 

van de Biechtstoel).   

Zijn boodschap komt ook in goede handen. De leerlingen gaan op weg zoals die van 

Emmaüs. Ze blijven Hem herkennen aan het breken van het brood. Zo mogen wij er zijn 

met elkaar en voor elkaar als  broers en zussen Zijn Blijde Boodschap uitdragen 

wereldwijd! 
 

Vrede en Alle Goeds! 
 

Zalig Paasfeest! 
 

Namens het pastoraal team 

Paul Verbeek, pastoor 
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Planten/bloemen in de Paastuin 2021 
 
Cactus: warmte 

Dorre takken: ondergang 

Gele narcis: liefde, trouw, geluk 

Klimop: onverbrekelijke vriendschap, trouw 

Kronkeltakken: verwijzing naar Jezus aan het kruis 

Kersenbloesem: symbool lente 

Viooltjes: symbool van nederigheid, liefde, bescheidenheid 

Brem: duurzaamheid, wederkerigheid (wel/niet gebruikt?) 

Salix: wijsheid/buigzaamheid 

Mos: moederliefde 

Olijf: verzoening, vrede 

Palm: zege, overwinning 

Primula: hoop, 1e liefde 

Snoeihout: ruimte maken voor nieuw leven 

Thijm: innige vriendschap 

Tulp: verlangen naar roem 

Sedum: altijd levend, altijd groen 

Majoraan (origanum): levensmoed 

Rozemarijn: trouw, symbool van opwekking 

 

De bloemengroep van de Sint-Gertrudiskerk wenst u Zalig Pasen 

 

 
 


