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Goede Vrijdag – 15 april 
Op de vrijdag voor Pasen  herdenken we de kruisiging van 
Jezus Christus. Bizar genoeg wordt deze dag ‘Goede 
Vrijdag’ genoemd. Maar wat is er nu ‘goed’ aan de 
marteling en executie van de Zoon van God? 
Het zogenaamde ‘heilig Triduüm’ uit de christelijke traditie 
bestaat uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake (in de nacht van zaterdag op zondag). In deze 
drie ‘meest heilige dagen’ herdenken de christenen 
respectievelijk het Laatste Avondmaal, de kruisiging en de 
dood van Jezus, en uiteindelijk zijn verrijzenis. De 
middelste dag – die van kruisiging en dood – wordt ‘Goede 
Vrijdag’ genoemd, een nogal wrange benaming zo op het 
eerste gezicht. In het Engels heet deze dag ook Good 
Friday. De Duitse benaming lijkt de lading beter te dekken: 
Karfreitag, letterlijk ‘Lijdensvrijdag’. Het Latijn (de officiële 
liturgische taal) omzeilt het probleem door te spreken 
over Dies Passionis Domini (‘Dag van het lijden van de 
Heer). 
Verlossing 
Het goede aan Goede Vrijdag ligt verborgen in Pasen, zoals 
dat overigens geldt voor alle feesten van de christelijke 
traditie. Zonder Pasen, zonder verrijzenis, is er geen 
Kerstmis, geen Palmzondag, geen Hemelvaart en geen 
Pinksteren. Het lijden van Goede Vrijdag is zinloos, 
behalve in het licht van de verrijzenis. Volgens de traditie 
heeft Jezus in Zijn dood op het kruis de weg voor de mens 
tot God vrij gemaakt: vrij van blokkades, vrij van zonden. 
En in het licht van die verlossing krijgt het lijden van Jezus 
zin, en wordt een afschuwelijke dag een ‘goede dag’. 
‘Gelukkige schuld’ 
In de grote jubelzang uit de nachtelijke Paaswake komt 
een frase voor die ook wat licht kan werpen op de 
‘goedheid’ van Goede Vrijdag. Vertaald klinkt dit als volgt: 
“O gelukkige schuld door wie wij zo’n grote Verlosser 
hebben gekregen.” De ‘schuld’ waarvan sprake is, slaat op 
de oerzonde van Adam. Adam en Eva waren 
ongehoorzaam aan het gebod van God, waardoor ze uit 
het paradijs werden geschopt. Vanaf dat moment was de 
mens sterfelijk en moest hij met pijn en moeite zijn hoofd 
boven water zien te houden. Volgens de christelijke 
traditie wordt deze zonde van ouders op kinderen over 
gedragen. Aan deze schuld maakte Christus een einde 
door aan het kruis te sterven in onze plaats. Sommige 
spreken van een ‘heilige ruil’: de Zoon Gods sterft opdat 
de mensenkinderen kunnen leven (in de hemel). 
Menswording 
Die schuld van de erfzonde wordt ook wel eens ‘gelukkige 
schuld’ genoemd. Dat klinkt net zo gek als ‘goed’ in Goede 
Vrijdag. Toch is er een (theologisch) punt te maken. Als 
Adam (en dus de mens) niet aan dat zondigen was 
begonnen, dan had God nooit aanleiding gehad om mens 
te worden.  

 
En dan had de mensheid Jezus Christus moeten missen.  
Vandaar dat Adams schuld (in het Exsultet‘) gelukkig’ 
wordt genoemd, omdat de mensheid aan deze zonde 
Jezus Christus te danken heeft. 
Goed en kwaad 
De kerkvader Augustinus sprak in deze context over het 
idee dat ‘God het een beter idee vond om goed uit kwaad 
voort te brengen dan het kwade helemaal niet toe te 
staan’.  Duidelijk worstelde de kerkvader met het 
probleem van het bestaan van het kwaad in combinatie 
met het geloof in een principieel goede en almachtige 
God. Uit Adams schuld (kwaad) komt de Verlosser van de 
wereld voort (goede), aldus Augustinus.  
Beroemde theologen hielden er vergelijkbare ideeën op 
na. 
En wederom wordt een afschuwelijke dag op deze manier 
een ‘goede dag’. 

 
Vrijdag 1 april, 19.30 uur 

1 april quiz 
Neem vanavond je beste moppen maar mee, of 

misschien toch beter niet? Het zal in ieder geval een 

zotte quiz worden. 

 
Vrijdag 8 april, 19.30 uur 

Rechtdoor- tocht 
Vandaag doen we niks anders als rechtdoor wandelen. 

Alles wat ons pad doorkruist gaan we trotseren. Doe 

zeker goede wandelschoenen aan voor vanavond. 
 

Vrijdag 15 april, 19.30 uur 
Balspelen met een hoek af 

Vanavond spelen we verschillende balspelen, maar 

niet zoals gewoonlijk. Het zal een beetje vreemd gaan 

worden, maar te gelijk ook super plezant.. 
 

Vrijdag 22 april, 19.30 uur 
Koken 

Wie bewijst er dat hij de beste chef-kok is? Vanavond 

maken we iets lekkers klaar en eten we het natuurlijk 

ook even lekker op. 
 

Vrijdag 29 april, 19.30 uur 
Rugby, strafvoetbal 

Vanavond staat in het teken van rugby en voetbal. Doe 
dus niet je allerbeste kleren aan en om meevechten 
voor de bal, want iedereen wilt toch winnen? 
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KAJ 18+  

Je word 18 of je bent al wat ouder, dan 

ben je welkom op: 
 

Zaterdag 9 april en ook op zaterdag 23 april 
Op deze dagen kan je terecht in ons lokaal. 

Spring eens binnen voor een leuke babbel of een goei 
pint, om samen te plannen, of te brainstormen. 
Of heel gewoon:  maak er een gezellige avond van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze (B)engels (6-8 jaar)  

en Speelvogels 9-11 jaar) 
Ook de komende maand, ben je elke twee weken 
welkom op zondagmiddag van 14.00- tot 16.00 uur. 
Hoe meer kinderen, des te leuker! Dus breng gerust al 
je vriendjes en vriendinnetjes mee! 

Onze volgende activiteiten gaan door op: 
 

    Zondag 10 april, 14.00 uur 

Balspelen 
 

Vandaag gaan we allerlei leuke 

balspelen doen. Voor iedereen 

wel wat! 
 

Zondag 24 april - 14.00 uur 
 

Boneput! 
 

Als het weer het toelaat gaan we 

nog is naar de Boneput. 
 

Trek altijd ravotterskledij aan 

die ook vuil mag worden 
 

Van vrijdag 6- tot zondag 8 mei 
Dit jaar is er weer een fantastisch weekend voor onze 
(B)engels en Speelvogels. 
Van 6 – 8 mei gaan we weer spannende avonturen 
beleven op ons “klein kamp” (in Helchteren). 
Ondertussen heeft iedereen van ons een kampboekje 
gekregen met daarin alle nuttige informatie. 
Denk eraan om in te schrijven voor 15 april! 
O ja… dit jaar zijn er geen stapelbedjes, dus kijk eens of 
je thuis een luchtmatrasje hebt, zo ben je alvast goed 
voorbereid! 
 

 
 
 

leiding (B)engels / Speelvogels: 
 

Van den Eynden Sibe, Vostertstraat 50               0479 117584 
Gofflo Glenn, Meeuwerkiezel 188         089 46 30 27 
Mestroni Milan, Vostertstraat 75 (asp)         
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Leiding ksa 
Van den Eynden, Sibe, Vostertstraat 50             089 46 76 96 
Hamers Maikel Muizendijkstraat 22          089 47 22 50  
 

Leiding kaj 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 
Lauwers Jurgen, Vostertstraat 95           0473 321439 
 

Volwassen begeleiding: 
Cordeel Etienne, Kanaallaan 49           089 46 29 71 

 

      

 

Verjaardagen in april: 
 
  

Verjaardagen in april: 
 

Scherpereel Hannes 03 april 
Walterus Aluna  10 april 
Phillips Ben   20 april 
Ferson Ruben  25 april 
Masia Leandro  27 april 

 

Aan iedereen een dikke proficiat! 
         Wij wensen jullie een fijne verjaardag 
 

      
 
 

 

Doki Fun 
 

Het leukste weekend van het jaar! 
 
 
 

 Pinksterfeesten… 
 

Omwille van corona is het inmiddels drie jaren geleden dat we onze Pinksterfeesten nog konden 
organiseren. 
Zoals het er nu naar uitziet gaat het Pinksterweekend op 3, 4 en 5 juni op de Vostert weer een super 
weekend worden. 
Inmiddels zijn we enkele maanden geleden al begonnen met de voorbereiding van ons 
Pinksterweekend. Ons programma ligt vast… in ons volgende krantje vertellen we meer hierover. 
We nodigen iedereen alvast uit om het weekend van 3 – 5 juni vrij te houden. 
 

Met Pinksteren is het weer feest op de Vostert! 
 

… een weekend om niet te missen.  
 

 


