Goede Vrij(e)dag
Deze column verschijnt
op Goede Vrijdag. Maar
waarom is Goede Vrijdag
“goed”?
Volgens de Bijbel is dit
de dag waarop Jezus
zichzelf opofferde en een
wrede dood tegemoet
ging, door te worden gekruisigd. Slechte vrijdag
lijkt daarom op het eerste
gezicht een meer voor de
hand liggende benaming. Maar de wederopstanding uit de dood na drie dagen, was een klinkende overwinning op de satan. Een goed doel
dus en om die reden - simpel gezegd - spreken
we over ‘Goede Vrijdag ‘.
Veel mensen hebben op Goede Vrijdag vrij en
dat dat maakt deze dag zonder meer tot een een
‘goede vrij(e)dag’. Dronkers & Dronkers advocaten is gewoon geopend en ik leg u uit waarom.
Goede Vrijdag is een verplichte vrije dag voor
bepaalde sectoren waarin ambtenaren werkzaam
zijn zoals gemeentehuizen. Winkels en zakelijke
dienstverleners zoals banken zijn over het algemeen gewoon open. Net zoals de rechtbank.
Dat het niet vanzelfsprekend is dat op Goede
Vrijdag wordt geprocedeerd, valt te lezen in een
gedicht van de middeleeuwse dichter Jacob van
Maerlant. Hij beschrijft een proces tussen Maskeroen, de advocaat van de duivel, en de maagd
Maria die de mensheid in dat proces vertegenwoordigt, waarbij God - in de hemel - zal rechtspreken. God bepaalt dat het proces plaatsvindt
op Goede Vrijdag.

in zijn hel terechtkomt en
eist in een soort kort geding een verbod op deze
zielenroof zoals hij dat
noemt. De advocaat van
de duivel voert allereerst
aan dat er op Goede Vrijdag niet geprocedeerd
kan worden. Hij wijst God
er fijntjes op dat het een
officiële rustdag is, maar
dat helpt hem niet. Tot
grote woede van Maskeroen en ondanks zijn protest, bepaalt God dat de
zitting plaatsvindt op Goede Vrijdag, nota bene
de dag die de ondergang van de duivel inleidde!
Goede Vrijdag is dus een gedenkwaardige dag.
In Roermond heeft Goede Vrijdag letterlijk een
speciale plek: het prachtige Kruiswegpark naast
de Kapel in ’t Zand. Dit park is een kleine 100 jaar
geleden aangelegd naar een ontwerp van Pierre
Cuypers. Volgens de legende zou een herder op
deze plaats een Mariabeeldje in een waterput
gevonden hebben. Vanaf dat moment trok deze
plek veel pelgrims en voor wie het wil geloven, er
vonden hier diverse wonderen plaats. De toeloop
van de vele pelgrims maakte de aanleg van een
kruiswegpark noodzakelijk. De kruiswegroute
verbeeldt de lijdensweg van Christus en voert
langs onlangs gerenoveerde levensgrote kalkstenen beelden en schilderingen en is omgeven door
prachtige bomen.
Welke religieuze of recreatieve gedachten u ook
heeft bij Goede Vrijdag , een bezoek op deze
vrij(e)dag aan dit park is voor u bepaald geen
lijdensweg!
Ik wens u een Goede Vrijdag en fijne Paasdagen!
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De duivel stelt dat de kruisiging heeft geleid tot
een drastische afname van het aantal zielen dat
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