Samen kerken!
Jesus Christ Superstar in de vastentijd
Op het moment dat ik deze column schrijf is de Islamitische Ramadan net begonnen; volgens de
landelijke media doen hier zo’n 900.000 moslims aan mee. In de Ramadan, die maximaal 30 dagen
duurt, vasten de moslims tussen zonsopgang en zonsondergang; zowel eten als drinken wordt dan niet
aangeraakt. De Ramadan eindigt met het Suikerfeest, zo genoemd naar de vele zoete gerechten die
dan worden gegeten.
Hoewel de media er nauwelijks aandacht aan lijken te besteden, zitten christenen ook midden in hun
vastentijd, ook wel Veertigdagentijd of lijdenstijd genoemd. De christelijke vastentijd begint na carnaval
op Aswoensdag, zo genoemd naar een met name katholiek ritueel waarbij de priester met as een kruisje
op het voorhoofd van de gelovige maakt. Hoewel vroeger het vasten net als bij de moslims meer gericht
was op minder eten, snoepen en drinken, vasten christenen tegenwoordig veelal op andere wijze: door
te minderen of stoppen met een bepaalde luxe, zoals films kijken, alcohol of minder gebruik maken van
social media. Feit is wel dat steeds minder christenen vasten.
De laatste week van de Veertigdagentijd heet de Goede of Stille Week. De laatste dagen van deze week
zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht.
De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag
genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag, de laatste en de veertigste dag, is de
allerbelangrijkste: namelijk Pasen, de dag waarop Jezus is verrezen uit de dood.
In de Veertigdagentijd wordt veel aandacht besteed aan het lijdensverhaal van Jezus. Veel
Nederlanders bezoeken een uitvoering van de Matthäus of Johannes Passion van Bach; minder bekend
zijn de Lucas en Markus Passion van hem. De jaarlijkse The Passion op televisie, waar bekende
Nederlanders aan mee doen, wordt door bijna 3 miljoen mensen bekeken.
En in 1971 was de wereld premiere van de rock musical Jesus Christ Superstar van Andrew Lloyd
Webber, een jarenlange hit. Nog steeds, ook in Twente waar Studio 65 in de vastentijd hoogtepunten
van deze musical brengt in diverse kerken. Zo komen ze ook dit jaar weer naar Borne op zaterdag 9
april om 19.00 uur in de Stephanuskerk. Iedereen is welkom, de toegang is gratis maar een vrije gift
wordt op prijs gesteld. De kerk is open vanaf 18.15 uur.
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