
   

 

 

 
 

Schortelwoensdag 

 

Het was een flinke klim via stenen en houten trappen. Zo af en toe kan je even 

uitblazen op een platform. Door de uitsparingen in de muur zie je de klokken 

hangen, best wel dichtbij. We keken voor de zekerheid op onze horloges, maar 

het was gelukkig niet het moment dat de klokken zouden gaan luiden. Het gaf 

ons wel het gevoel dat we niet moesten blijven dralen, het zou toch niet heel 

prettig zijn om ineens midden in het gebeier te staan. Het prachtige uitzicht 

was de beloning, een soort kers op de taart.  

 

Zo midden in de Stille Week herkennen we ook iets van deze klimpartij. We zijn 

sinds Palmzondag al weer wat verder gekomen, we hebben wat treden 

beklommen. En we staan nu even uit te blazen tussen de klokken. Ze hangen stil 

en zullen tot Stille Zaterdag, de Paasnacht ook niet meer klinken. Op 

Schortelwoensdag is het luiden van de klokken opgeschort. Volgens de traditie is 

op deze dag het verraad van Jezus begonnen. Judas Iskariot was naar de hoge 

priesters gegaan en sprak met hen over de uitlevering van Jezus. Het is een 

soort brandpunt in de tijd, hier balt alles zich samen en we houden onze adem in 

voor wat er gaat komen.  

 

Vanaf deze dag is de Stille Week nog veel stiller.  



   

 

 

Maar stil zijn betekent niet dat je stil staat, we klimmen verder. Stap voor stap 

komen we dichter bij waar het allemaal om gaat. Het is geen gemakkelijke klim, 

het is wat donker op de trappen en soms moeten we even bijkomen. We zullen 

onze voeten laten wassen en we zullen aanschuiven aan de tafel en daarna weer 

verder gaan, het is de liefde van Hem die ons drijft. Zelfs als alles duister is 

gaan we door, we voelen de urgentie, we moeten niet dralen. En ja, ook hier is 

daar uiteindelijk de beloning. In de Paasnacht zullen de klokken weer luiden en 

de blijde boodschap zal hoorbaar zijn tot in de uithoeken van de stad. Jezus is 

waarlijk opgestaan, halleluja! 

 

Dorine Keizer 

 


