
BEZIELING 

Het kruis op de afbeelding hiernaast is ooit gekocht op een soort 
bazar waar allerlei dingen lagen uit landen in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Dit kruis komt uit Guatemala. Guatemala heeft 
een moeilijke tijd achter de rug. Er was geweld, niet alleen om-dat 
er een tijdlang een dictator regeerde, maar ook omdat cri-minelen 
die in drugs handelden de macht probeerden te vero-veren. Geen 
wonder dat veel mensen probeerden weg te ko-men. 
 
Maar op dit kruis zien we dat in Guatemala ook andere dingen 
gebeurden en nog steeds gebeuren. Hoe komt dat? In het mid-
den zien we een man – hij kan ook een vrouw zijn, een mens, die 
een bron van inspiratie en bezieling blijkt te zijn voor de andere 
mensen op dit kruis. Maar het staat allemaal wel op een kruis. 
Vaak wordt letterlijk geleden om verder te komen, is er pijn, 
verdriet, wanhoop misschien. Maar toch …. 



Deze Veertigdagenkalender wordt jullie aangeboden namens de Raad van Samenwerkende Kerken in Voor-
schoten. In deze raad werken samen de Anglicaanse St James Parish, de rooms-katholieke parochiekern 
Voorschoten van de Augustinusparochie en de Protestantse Gemeente te Voorschoten. We doen dat met open 
houding naar al onze dorpsgenoten en we hopen daarom dat velen, van welke achtergrond ook, aan deze 
kalender inspiratie op zullen doen.  
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Als hout brandt wordt het as. 
Er blijft niets over dan een beetje grijze stof.  
De warmte komt uit het hout.  
Dat ken je wel van een haard of een kampvuur.  
 
Als de as in de aarde ligt  
en als de zon nieuwe warmte geeft aan de aarde  
kan uit de as een nieuw plantje groeien. 
Maar het heeft wel de warmte nodig van de zon. 
 
Op Aswoensdag zeggen wij:  
Ik verbrand alles wat niet goed was tot as.  
Ik breek het kwade af. 
 
Maar ik wil ook iets goed doen.  
Ik wil het goede weer opbouwen.  
Ik wil nieuwe warmte geven:  
dan kan het goede groeien  
zoals een nieuw plantje uit de as. 
 
Als ik dus een askruisje op mijn voorhoofd krijg, zeg ik:  
"ik wil het slechte weg,  
ik wil bouwen aan het goede, heel de vasten lang."  

2 MAART 
ASWOENSDAG 

 



 
De kruisiging (I Ketut Lasia, Bali) 

3 MAART 

In de 20ste eeuw deed het christen-
dom zijn intrede op het Indonesische 
eiland Bali. In de jaren ’50 vroeg zen-
deling Henk Visch enkele schilders 
scènes uit het evangelie voor hem te 
schilderen. Dat deze ze. Een van de 
jongeren onder hen, I Ketut Lasia, 
werd naderhand beroemd. Hij werd 
nog later zelf ook christen.  
 
De sfeer op dit schilderij is niet 
agressief, eerder wat afwachtend. 
Dat geldt voor ook de drie vrouwen 
onder bij het kruis. Het is of het be-
loofde paradijs al enigszins door-
breekt. 

Gedurende de hele Veertigdagentijd, van 2 maart tot en met 18 april, hangen er in de Dorpskerk, Kerkplein 2, tien 
schilderijen van Balinese schilders, ook dit kunstwerk. De Dorpskerk is open op vrijdag van 10 tot 14 uur en op za-
terdag van 12 tot 15 uur. Iedereen mag komen kijken. Er is een brochure met uitleg.  



Kansen voor jongeren in kansarme wijk in Beiroet in Libanon. 
Bourj Hammoud is een kansarme wijk in Beiroet. In die wijk 
vangt het jongerencentrum Manara ieder jaar duizend 
kwetsbare tieners (Libanese jeugd en Syrische vluchtelin-
gen) op.  
‘Veel jongeren zijn door alle misère een doel in hun leven 
verloren,’ vertelt Maher el Hajj, de directeur van het cen-
trum. ‘Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen 
te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook 
een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.’  
Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Ac-

tie in Beiroet, is onder de indruk: ‘Het Manara-centrum laat jongeren op zoveel gebieden groeien. De 
liefde en zorg van de jongerenwerkers geeft hen een stevige steun in de rug, op weg naar de toe-
komst.’ 
 
Eén van de dingen die u In de 40dagentijd kunt doen is sparen voor dit mooie 
project. Doet u mee? 
De doosjes om mee te sparen kunt u vanaf vandaag, 4 maart, meenemen uit de 
Dorpskerk. 

 4 MAART 
→ 



 
5 MAART 
 



6 MAART 
 
De gelijkenis van de koning en de drachmen (Lukas 19:11-28)  
 
In het evangelie van Matteüs heet dit verhaal ‘de gelijkenis van de talenten’. 
En het zal de meesten van ons wel bekend zijn dat talenten munten waren in 
de tijd van Jezus. Maar in onze taal betekent talenten iets heel anders. En dat 
zit ons bij deze gelijkenis in de weg, want maar al te snel wordt de uitleg van 
deze gelijkenis dan dat je iets moet doen met de gaven die je gegeven zijn.  
Nu zal het ongetwijfeld zo zijn dat je je gaven gebruiken moet, maar dat is niet 
de uitleg van deze parabel. In de versie die Lucas ons van dit verhaal vertelt, 
zijn de talenten drachmen geworden. De spraakverwarring is daardoor voorkomen, maar het levert wel direct een 
volgend probleem op. Want als het dan zo is dat het in Gods Koninkrijk lijkt op dit verhaal, betekent dat dan ook 
dat God aan de één meer geld geeft dan aan de ander? En dat de rijken rijker worden en de armen armer? Dat zou 
wel een vreemde gang van zaken zijn, maar dat lijkt er wel te staan.  
Nu is dit een gelijkenis. Het is geen één-op-één weergave van de werkelijkheid, maar het lijkt erop. En een gelijkenis 
gaat altijd over maar één of enkele aspecten, nooit het geheel. De kunst bij dit verhaal van Jezus is dus te 
achterhalen op welk deel van Gods Koninkrijk dit verhaal precies lijkt. En waarvoor die drachmen symbool staan.  
Als we daar een goede toepassing voor kunnen vinden, dan kan dit verhaal zeer bezielend werken. En ik heb wel 
een vermoeden waar het over zou kunnen gaan. Niet over geld in ieder geval, en ook niet over talenten. Waar dan 
wel over? Vandaag, 6 maart, staat dit verhaal in de Dorpskerk centraal. Live bij te wonen en online te volgen en 
later terug te kijken. Wees welkom! 
           ds. Bert Boter 

 



 
 

Matt Thijs 

‘Gerechtigheid is iets goddelijks, het tegenovergestelde van de mensonterende 
wreedheid, de parodie op gerechtigheid, waarmee Jezus aan het kruis werd 
geconfronteerd. Zij is niet wraakzuchtig en ook niet wreed. Zij gaat hand in hand met 
barmhartigheid. God treedt onze gevallenheid tegemoet met zijn vergeving, door 
ons te ontmoeten in onze verwonding. 
Doorboord door de gekartelde randen van onze hebzucht en woede; aan het kruis 
gehangen, gedragen door onze haat en afwijzing, te midden van al dit is Hij zijn 
gerechtigheid reeds aan het vernieuwen. De belofte van de opstanding is dat alles 
kan worden vernieuwd; niets gaat Gods genezing te boven. 
Wij, die in de schaduw van de vastentijd durven te dromen van het glorieuze licht 
van de dag van de opstanding, de dag waarop God zichzelf uitstort om recht te 
maken wat verkeerd is, heel te maken wat gebroken is en te perfectioneren wat 
gebrekkig is, mogen beginnen om na te denken over hoe wij worden uitgenodigd om 
in die wereld en Gods werk in het hier en nu te stappen. Mijn uitdaging deze vastentijd komt uit Jesaja 56:1 – ‘handhaaf 
het recht en doe wat juist is, want spoedig zal mijn redding komen en mijn verlossing worden geopenbaard.’ ’ 

Aldus Isabelle Hamley in het boek Embracing Justice (Gerechtigheid omarmen), waarmee Justin Welby, de aartsbisschop 
van Canterbury, zoals in alle andere jaren in de veertigdagentijd in de anglicaanse kerk een discussie wilde laten 
losbranden. 

7 MAART 



 

8 MAART 



9 MAART 
Bezieling of …..? 

Het thema heeft mij dit seizoen al behoorlijk bezig gehouden 
door de interviews die ik maandelijks met gemeenteleden houd. 
Doordat ik mensen bevraag over bezieling, ga je het voor je zelf 
ook ontleden. Wat bezielt mij? Waar word ik enthousiast van? 
Wat houdt mij bezig en doe ik dat dan met mijn hart of mijn ver-
stand?  

Het is mij inmiddels wel duidelijk dat bezieling verder gaat dan 
enthousiasme. Je moet er wel wat bij voelen. Zo bereiden we ons 
voor op Pasen, met hart en ziel, want daar gaat het om. Jezus 
heeft het ons vele malen voorgedaan. Hij is voor ons in de bres 
gesprongen. En betekent dat nou dat wij groots en meeslepend 
moeten leven? Soms valt het gewoon een beetje tegen en moe-
ten wij het doen met de dingen die er zijn. Zo sprak mij het boek 
van Grote Panda en Kleine Draak van James Norbury onlangs 
aan. Het gaat over het leven en brengt dat terug tot iets kleins, 
maar o zo waar en veelbetekenend.  

      Ankie Schwarze  



inspiration (noun) 

c. 1300, "immediate influence of God or a god,

especially that under which the holy books were written, 

from Old French inspiracion "inhaling, breathing in; inspiration" (13c.), 

from Late Latin inspirationem (nominative inspiratio), 

noun of action from past-participle stem of Latin inspirare "blow into, breathe upon," 

figuratively "inspire, excite, inflame," 

from in- "in" + spirare "to breathe". 

Source: https://www.etymonline.com/word/inspiration 

Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. 

He breathed the breath of life into the man’s nostrils, and the man became a living person. 

(Genesis 2:7, NLT) 

10 MAART



Bezieling 

Wat bezielt iemand om zijn leven in de waagschaal te stellen en dat te 
doen wat het innerlijk vraagt te doen. Zelden heb ik bezieling op zo’n 
bijzondere manier op het witte doek gezien als in de film SCHINDLERS LIST. 
Op onnavolgbare wijze wist Oskar Schindler bezield door het leven van de 
ander heel veel joodse ouderen, volwassenen en kinderen van de zekere 
dood te redden. Wat een bezieling, wat een ongelooflijke kracht ging van 
deze man uit en toch was het volgens hem ook weer niet genoeg. Op de 
foto Liam Neeson, de hoofdspeler, op het moment dat hij zich realiseert dat hij moet vluchten, niets meer kan doen 
en het dan uitschreeuwt dat hij nog meer had kunnen doen. De tragiek van de bezielde mens. 

Bezieling is voor mij  – en ik hoop ook voor  jou – een onuitputtelijke bron met sprankelend water. Het zet mij in 
beweging, geeft mij vertrouwen en levenskracht om het goede te doen. Om daar te zijn voor de mensen die mij 
nodig hebben. Het gaat mij om aanraken en aangeraakt worden, om de tinteling die de ontmoeting met de ander, 
die mij in beweging zet en laat nadenken over mijzelf en hoe ik mijzelf verhoud tot andere mensen. En alleen dat  
al ontroert mij. Diezelfde ontroering heb ik bij Psalm 42, weergaloos als “Wie der Hirsch schreit nach frischen 
Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir” op muziek gezet door Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Mijn voorliefde voor de Duitse taal is denk ik wel bekend, maar wat een kracht spreekt uit de Duitse tekst. Ik voel 
me direct aangesproken en juist door het gebruik van “dir” is God voor mij zo persoonlijk nabij en dichtbij. Over 
bezieling gesproken…. 
Ik wens jou een bezielde 40-dagentijd toe.  

             Jaap-
Willem Westhoek 

11 MAART 



BEZIELD WORDEN is heel mooi. 

Het tilt je even boven je alledaagse ik uit. Je wordt blij, voelt je rijk, je ziet alles om je heen 
dieper en met andere ogen. Ik herinner me momenten van bezieling bij het lezen van een gedicht, een boek, bij een 
kunstwerk, muziek of natuurschoon. 
December jongstleden had ik weer zo’n prachtige ervaring bij het lezen van het volgende gedicht van Annemarie van den 
Brink (vrij naar William Blake en opgenomen in het kinderboek ‘Een wonderprachtig dier’) 

Tijger, tijger in de nacht, 
welke gloed verlicht jouw vacht? 
Welke maker, welk talent 
schiep de schoonheid die je bent? 

Uit welke diepte, welke bron 
komt de klank van jouw gegrom? 
Welke Schepper, op welk uur 
bracht jou je kracht, je blik vol vuur? 

Welke hand of welk idee 
gaf jou je ziel en sluwheid mee? 
Begon de jacht van je bestaan 
toen je hart begon te slaan? 

Je strepen angstaanjagend mooi. 
Je spieren strak voor elke prooi. 
Je sluipt en slaat je klauwen uit. 
Je grijpt en kruipt onder mijn huid. 

Daar sta je in het donker woud 
verlangend naar iets eeuwenouds. 
Waar wacht je op, waar denk je aan? 
In het schijnsel van de maan? 

Tijger, tijger in de nacht, 
welke gloed verlicht jouw vacht? 
Welke maker, welk talent 
schiep de schoonheid die jij bent?

Wat een taal en wat een beeldend vermogen. Zo bezing je de schepping, uit de hand gekomen van een maker met een 
geweldig talent. Toen ik het las, voelde ik met al mijn vezels de vreugde om er deel van te mogen uitmaken en het ver-
langen naar iets eeuwenouds, het mysterie.        José Klaasesz 

12 MAART 



Deze tweede zondag in de Veertigda-
gentijd ontleent zijn naam aan een 
woord uit de Psalmen: ‘Denk aan uw 
barmhartigheid, EEUWIGE’ (Psalm 25:6).  
Heeft de Eeuwige over zichzelf geroepen als de barmhartige, de 
liefdevolle (Exodus 34,6), in het evangelie roept Jezus op barm-
hartig te zijn ‘zoals jullie Vader barmhartig is’ (Lucas 6:36). In een 
twistgesprek met een wetgeleerde (Lucas 10:25-37) laat Jezus zich 
niet verleiden tot een discussie over het eeuwige leven of een 
altijd ingewikkeld ethisch probleem, nee, hij stapt daarbuiten en 
vertelt een verhaal waarin iedere hoorder (of lezer) meteen naar 
binnen wordt getrokken. Want wie ben jij in deze gelijkenis? Een 
slachtoffer aan de kant van de weg? Een priester, een leviet? Een 
mens die zich veilig waant in eigen regels en voorschriften, iemand 
die hoe dan ook zich geen tijd en aandacht wenst te veroorloven 
voor een mens in nood? Een vijand, een tegenstander, een boos-
doener, een concurrent minstens in de ogen van de ander?  
‘Barmhartigheid wil ik, geen offers’ (Hosea 6:6) – Wat leert ons de 
gelijkenis over onszelf? Welke vragen worden hier aan ons 
gesteld? Van wie zouden wij zelf zomaar ineens de naaste kunnen 
worden? Wie kan ineens de naaste zijn die van ons barmhartigheid 
wil ontvangen?  
      ds. Willem de Boer 

Op 3 mei 1890 schreef Vincent van Gogh zijn broer Theo 
dat hij geprobeerd heeft een kopie te maken van Le bon 
Samaritain van de Franse schilder Eugène Delacroix. 

13 MAART 



Lang voordat het gebruikelijk werd om Jezus af te beelden als de gekruisigde werd hij 
uitgebeeld als de Goede Herder. Dat was aan het begin van de derde eeuw na Christus, 
bijvoorbeeld in de catacomben bij Rome. In de loop van de Middeleeuwen was deze 
afbeelding echter in onbruik geraakt. 
Dit beeldje gemaakt van ivoor stamt uit veel later tijd, uit de 17de eeuw. Toen werden 
deze beeldjes heel populair in Goa en de rest van Zuid-India. De invloed van het boed-
dhisme is zichtbaar in de nadenkende houding van Jezus. Denkt hij aan zijn naderende 
dood? Hij lijkt zo in elk geval op een mediterende Boeddha. De waterbron herinnert aan 
Psalm 23: ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.’ Onderaan 
vinden we Maria Magdalena, lezend in een boek. Zij geldt als de ideale toegewijde, de 
ideale boetelinge die zich laaft aan het levende water uit de Bijbel. 
Met deze beeldjes, die heel populair werden, sloten de christenen aan bij de verering 
van die andere herder, de hindoeïstische koeienherder Krishna, van wie ook veel van 
zulke beeldjes werden verkocht. We kennen de toegewijde Krishna-aanbidders hier in 
Nederland ook wel: de Hare Krishna’s die elk jaar in de grote steden van ons land hindoe 
processies organiseren. Dit was het antwoord van de christenen in India aan hen. 
 
ds. Freek Bakker 
 

14 MAART 



15 MAART 
 

LIJDEN EN BEZIELING 

Lijden en bezieling, staat dat niet heel ver van elkaar af? Kan iemand uit lijden bezieling putten? Het lijkt 
onmogelijk, maar ik denk dat dat juist vanuit het christelijk geloof wél mogelijk is. 
Het begint ermee dat we het lijden zien en ook wíllen zien. Waar de seculiere mens vaak niet verder komt dan te 
spreken over pech of lot of noodlot, waar het boeddhisme, kort gezegd, ons voorhoudt dat we het lijden moeten 
overstijgen, en waar de islam, net zo kort gezegd, het lijden toeschrijft aan Allah, worden christenen door het 
symbool van het kruis altijd weer geconfronteerd met het lijden dat in deze wereld is. In het gebed wordt dat 
Godgeklaagde lijden opgeheven tot God. Wij benoemen het en roepen in het gebed om ontferming om Gods 
erbarmen. Al wat ten hemel schreiend is wordt zo aan het licht gebracht.  
Van daaruit trekken wij ten strijde tegen het lijden. De eeuwen door hebben mensen vanuit hun geloof en bezield 
door de Geest ziekenhuizen gesticht en inrichtingen geopend, uitvindingen gedaan om het lijden te verzachten en 
ziekten te bestrijden. Zo werkt de bezieling naar twee kanten: waar het lijden tot God wordt opgeheven in het 
gebed en in deze wereld wordt opgeheven door de inzet 
van mensen die vanuit het geloof met hart en ziel het lijden bestrijden. 
 
                                                                                                                                    Bob Ledegang   



 
 
 
Op U, God, Op U, God, 
zijn onze ogen gevestigd. zijn onze ogen gevestigd 
Van U verwachten wij Zie ook óns aan, 
wonderen, met de genegenheid 
maar wij willen niet van een vader, 
de weg opgaan met de ontferming 
waar Gij ons van een moeder 
uw nabijheid laat ervaren. met de trouw 
 van een vriend. 
Voor ons uit 
gaat Jezus, uw Zoon, Wees ons licht, 
maar wij begrijpen maar niet de onbegrijpelijke duisternis 
hoe wij Hem zullen volgen te boven, 
om thuis te komen bij U. innig verbonden 
 in het spoor van Jezus Messias 
 

uit: Sytze de Vries, Zolang wij ademhalen, p.121. 
 

Jezus als de goede herder 
(Chinese pentekening) 

16 MAART 



 
 
 
 Gedurende de hele Veertigdagentijd, van 2 maart tot en met 18 april, hangen er in de Dorpskerk, Kerkplein 2, tien 

schilderijen van Balinese schilders, ook dit kunstwerk. De Dorpskerk is open op vrijdag van 10 tot 14 uur en op za-
terdag van 12 tot 15 uur. Iedereen mag komen kijken. Er is een brochure met uitleg.  

17 MAART 

De storm op het meer (I Wayan Turun, Bali) 

I Wayan Turun is een van de oude-
re schilders op het Indonesische ei-
land Bali die meedeed aan het pro-
ject van zendeling Henk Visch.  
Jezus redt Petrus uit het water. En 
dan wil een andere leerling ook wel 
uitstappen. 
 
Verder is het een typische Balinese 
setting met een vlerkprauw en in-
derdaad een vliegende storm. 



Reiken naar het licht 
Tony Nwachukwu, Nigeria 
 
 
 
Reiken naar het licht, zeker. 
Maar je kunt er ook handen 
in zien die wanhopig naar bo-
ven uitgestrekt zijn, biddende 
handen misschien. 
 
Is bidden – ook als je heel 
wanhopig bent – toch niet er-
gens hopen dat de donkerste 
duisternis ooit moet wijken 
voor het licht? In de naam 
van de EEUWIGE? 
 

ds. Freek Bakker 

18 MAART 



19 MAART 

AGALEV! 

Als politicus en volger van partijpolitieke stromingen in Europa stuitte 
ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw op de naam AGALEV als aan-
duiding van een Belgische partijformatie. De benaming intrigeerde mij. 
Na een korte zoektocht bleek dat het een afkorting was voor de woor-
den ‘Anders Gaan Leven’. Als christen-democraat trof mij dit nog extra. 

In de vastentijd wordt geregeld gelezen uit en gepreekt over het boek 
Jona, waar het in de context van Nineve ook over vasten gaat. In Jona 
3:8 lees ik bijvoorbeeld: ‘Laat iedereen anders gaan leven en breken 
met het onrecht dat hij doet.’ En in vers 10 lees ik o.a. ‘Toen God zag 
dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij 
gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.’ 

De Belgische partij Agalev bestaat inmiddels niet meer. Haar ‘post-ma-
terialistische’ gedachtegoed van naast ‘groen’ onder meer saamhorig-
heid – in België toen nog stilte en soberheid genoemd – beïnvloedde ook andere partijformaties. Zoals Agalev’s 
kritiek op de wereldwijde sociaal-economische en politiek ongelijkheid, toentertijd ‘andersglobalisering’ genoemd, 
inmiddels ook in bredere kringen post vatte. 

In de Veertigdagentijd denk ik geregeld aan die betekenisvolle afkorting AGALEV! Cees Bremmer 



       
          

        
 
  

      
  

   
  

      
  

  
  

 
 

  
  

 
  

  
  

   
 
  

 
  

  
 

  
  
  

  
  

 

                                                                                     

20 MAART Mattheus 13:45,46    ds. anki peper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

wat is voor mij  

eigenlijk buitengewoon 

 waardevol?? 

hoe zie ik dat, het

‘koninkrijk van God’, 

wat is dat voor mij? 



SELMA 
 
 
 
SELMA is de eerste grote speelfilm over het 
leven van Martin Luther King. Het is een in-
drukwekkende film in 2014 gemaakt door 
de Amerikaanse filmregisseuse Ava DuVer-
nay. Centraal staat de monumentale pro-
testmars van Selma naar Montgomery in 
1965, die president Lyndon B. Johnson er-
toe dwong via de Voting Rights Act, een 
nieuwe kieswet, een einde te maken aan 
de ongelijkheid in stemrecht voor Afro-
Amerikaanse kiezers. De Britse acteur Oye-

lowo, die ook al indruk maakte in DuVernay's relatiedrama MIDDLE OF NOWHERE (2012), is fantastisch in de hoofdrol: 
met zijn subtiele spel maakt hij van King een twijfelend mens van vlees en bloed, die de mythe ver overstijgt. 
Oyelowo en DuVernay werden in 2015, heel navrant, volkomen genegeerd bij de Oscarnominaties. 
 
Morgen (22 maart) is er om 19.40 uur in het Bondsgebouw, Leidseweg 100, een filmavond waar deze film wordt 
vertoond. Daarna is er een nagesprek geleid door ds. Freek Bakker. Graag van tevoren aanmelden op e-mail 
f.l.bakker51@hotmail.com 

21 MAART 



22 MAART 



 
 
In de wereld van het christendom kennen we verschillende soorten kruisen, het 
gewone strakke protestantse kruis zonder Christusfiguur, dat daarmee verwijst 
naar de opgestane Heer, de crucifix van de katholieken, dat verwijst naar de lijden-
de Heer, het Keltisch kruis, het Andreaskruis, enzovoort, enzovoort.  
In India kennen ze het Thomaskruis. Dat zien jullie hier links. Bovenaan komt een 
vogel naar de beneden, een duif, symbool van de Heilige Geest. Daaronder zien 
we een kruis met in de uiteinden de knop van een lotusbloem. Dat is symbool van 
het nieuwe leven dat met Pasen gaat ontbotten. Maar het is wel een lotusbloem. 
Die lotusbloem drijft in het water en wordt niet door het water ver-zwolgen. Het 
water ligt er hoogstens in kleine druppels bovenop. Dat betekent dat het 
goddelijke leven en de goddelijke liefde waarvan de lotusbloem een symbool is, 

niet zal worden aangetast door de goddeloze duisternis en het verschrikkelijke kwaad dat wij in onze wereld 
tegenkomen. Denk aan Johannes 1:5: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen.’ 
Het kruis staat bovendien op een geopende lotusbloem, die zo als het ware de symboliek van de lotusknoppen aan 
de uiteinden van het kruis onderstreept en versterkt. Daaronder zijn drie treden. Zij staan voor Golgotha en ver-
wijzen naar de dood van de Heer. Maar net als bij de protestanten is er geen afbeelding van Christus zelf. Ook het 
kruis van Thomas verwijst daarmee naar de Opgestane. 
 

ds. Freek Bakker 
23 MAART 

 



 
Hartstochtelijk leven 
 
De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, 
maar de Mensenzoon heeft geen plaats om zijn hoofd te ruste te leggen  

(Lukas 9:57 en 59) 
 
Huub Oosterhuis schreef het onderstaande lied (Liedboek 999) waarin het rusteloze werken en dienen van Jezus 
intens invoelbaar wordt beschreven. Je proeft de harts-tocht doorklinken, waarmee Jezus zijn werk volbracht: 
‘totdat gevonden wordt een plek, waar doden leven’ de plaats waar recht wordt gedaan!’ 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen 
ik zal op mijn bed niet slapen 
ik zal mijn niet dicht doen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enig ware. 
 
De hartslag van Jezus is de liefde voor God en mensen. 
 

Elsbeth de Zwart 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst 
tot ik gevonden heb: 
een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

24 MAART 



AL DIE MOOIE BELOFTEN  

De grazige weiden, de stille wateren  
Ik heb ze gezocht en inderdaad 
gevonden, ze waren nog mooier  
dan mij was beloofd, 
prachtig. 
 
En in dit liefelijk landschap de zoon 
van de maker, aan een boom genageld, 
maar geen spoor van geweld  
of verzet, alleen maar 
vrede , rust. 
 

Zijn lege ogen kijken het landschap in, 
om zijn mond spelen eeuwige vragen, 
waarom dan, wie ben je, 
waar was je, e.d. 
 
Zonder verwijt, hij moet hebben geweten  
wat er zou gaan gebeuren . 
Ik heb geen antwoord. 
 
    Rutger Kopland 

25 MAART 



PAASLIED VIJFTIEN JAAR OP HANDEN GEDRAGEN. 
  
Ik wil zingen van mijn Heiland, van de opgestane Heer, 
ik wil zingen van mijn Heiland, Heer der Heren, Hem zij de eer. 
  
Laat het vrolijk loflied rijzen voor de opgestane Heer, 
'k wil mijn Heiland dank bewijzen, tot hem bidden keer op keer. 
  
U, de glorie van het leven, overwinnaar van de dood, 
wil ook mij Uw zegen geven, maak Uw koninkrijk hier groot! 
  
Refrein:  
Jezus, U loven wij, Christus, U prijzen wij, Vader, U danken wij,  
halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Vijftien jaar heeft het Voorschotens Ouderenkoor een vijftal paasliederen op haar repertoire gehad met boven-
staand lied, om het oneerbiedig te zeggen, als uitschieter. Dankzij een van de oprichters van het Voorschotens 
Ouderenkoor, Joke Jager. Zij hanteerde met hart en ziel de stelling uit Psalm 66: ‘Laat schallen voor God, heel de 
aarde musiceert de glorie van zijn naam!’ 
Vijftien jaar lang hebben de koorleden het lied, wijd en zijd, meer dan begeesterd, gezongen en... hiermee veel 
mensen in de paasstemming gebracht. Aan een en ander dreigt een einde te komen. 
Het koor staat al meer dan twee jaar, gedwongen, op stilstand. Mede door ook andere omstandigheden raakt de 
geest uit de fles. Jammer, maar het wordt Pasen, we blijven op een herrijzenis hopen! 
  

Theo van der Wiel 
 

26 MAART 



Mothering Sunday …  

  

  

… is held on the fourth Sunday of Lent in the Church of 
England. A day honouring our mothers. A day whose origins 
go back to medieval times.  

As we think of our mothers, we realise that they inspire us, 
giving us life and breath, and modelling the unconditional love 
God has for us, his children.  

 

May God, who gave birth to all creation, bless us:  
may God, who became incarnate by an earthly mother,  

bless us:  
may God, who broods as a mother over her children, bless 
us.  
May the almighty God bless us,  

         
 

 

27 MAART 



 

Lineke Stoop-Bod koos voor dit gedicht 
uitgesproken door Annette Nubuntu-Mul, 
omdat het zo prachtig het proces van ver-
zoening verwoordt waar aartsbisschop 
Desmond Tutu zich jarenlang hartstochte-
lijk voor heeft ingezet. 

28 MAART 



 

Psalm of life 
 
Tell me not, in mournful numbers, 
     Life is but an empty dream! — 
For the soul is dead that slumbers, 
     And things are not what they seem. 
 
Life is real! Life is earnest! 
     And the grave is not its goal; 
Dust thou art, to dust returnest, 
     Was not spoken of the soul. 
 
Not enjoyment, and not sorrow, 
     Is our destined end or way; 
But to act, that each to-morrow 
     Find us farther than to-day. 
 
Art is long, and Time is fleeting, 
     And our hearts, though stout and brave, 
Still, like muffled drums, are beating 
     Funeral marches to the grave. 
 
In the world's broad field of battle, 
     In the bivouac of Life, 

Be not like dumb, driven cattle! 
     Be a hero in the strife! 
 
Trust no Future, howe'er pleasant! 

     Let the dead Past bury its dead! 
Act, — act in the living Present! 
     Heart within, and God o'erhead! 
 
Lives of great men all remind us 
     We can make our lives sublime, 
And, departing, leave behind us 
     Footprints on the sands of time; 
 
Footprints, that perhaps another, 
     Sailing o'er life's solemn main, 
A forlorn and shipwrecked brother, 
     Seeing, shall take heart again. 
 
Let us, then, be up and doing, 
     With a heart for any fate; 
Still achieving, still pursuing, 
     Learn to labor and to wait. 
 

By Henry Wadsworth Longfellow 

29 MAART 



Kort maar krachtig 

Er was een periode, dat zogenaamde ‘elfjes’ gangbaar waren, op scholen en bij bijeenkomsten. 
11 woorden, gerangschikt in 3 korte zinnen, uitgaande van 1 woord en uitlopend op 1 laatste woord 

Deze onderstaande ‘elfjes’ werden geschreven door kinderen van groep 8 van de basisschool, tijdens een godsdienstles 
in de veertigdagentijd. 

Het is zo bijzonder om te zien hoe de kinderen de kern van het lijden evangelie onder woorden brachten. Een paar 
voorbeelden 

Kostbaar 
het goede 

zal niet sterven 
blijft altijd doorgaan 

Jezus 

Kostbaar 
de liefde 

zal steeds winnen 
zelfs van de dood 

Pasen 

Kruis 
twee lijnen 

het kwade verscheurend 
het goede toch overwinnend 

Ongelofelijk 30 MAART 



 
 
 
 
NEDERIGHEID 
 

Jezus predikte heel zijn leven de nederigheid. 
Zijn kruisdood en het wassen van de voeten  
van zijn leerlingen tijdens het laatste avondmaal 
waren daarvan de ultieme tekenen. 
 
Deze teksten uit de “Litanie van de Nederigheid” 
wil ik daarom graag met u delen. 
“Maak ons nederig jegens onze medemensen 
“Maak ons nederig jegens de grote schepping 
“Maak ons nederig jegens het lijden in de wereld 
“Nederigheid leer ons beminnen 
“Nederigheid leer ons danken 
“Nederigheid leer ons bidden 
 
George Meijer  

 

31 MAART 



DE BARMHARTIGE MAROKKAAN 
 
Ik was eenzaam en verlaten 
en ik vroeg de dominee: 
‘Wilt u met me komen praten?’ 
Maar hij zei: ‘Dat valt niet mee. 
Kijk maar eens in mijn agenda. 
Ik zit vol tot donderdag. 
Donderdag dan kan ik pas ja. 
‘k Schrijf dat op hoor, als dat mag?’ 
 

Toen ben ik mijn vriend gaan bellen: 
Of hij even voor mij had? 
Maar voordat ik kon vertellen, 
zei hij: ‘Stop, ik heb al wat. 
Ik kijk nu in mijn agenda, 
ik zit vol tot donderdag. 
Donderdag dan kan ik pas ja. 
‘k Schrijf dat op hoor, als dat mag?’ 

Een collega dan proberen, 
of hij bij me komen wou. 
‘k Kreeg als antwoord: ‘’k moet studeren, 
maar ‘k beloof je, ik kom gauw. 
Wacht, dan pak ik mijn agenda. 
Ik kan wel op donderdag. 
Donderdag dan kan ik pas ja. 
‘k Schrijf dat op hoor, als het mag?’ 

Ik ben op mijn fiets gaan rijden. 
Ik was ziek van eenzaamheid. 
Niemand toonde medelijden. 
Men had donderdag pas tijd. 
Eenzaam reed ik door de straten 
toen een medefietser vroeg: 
‘Wat heb jij zeg, wil je praten? 
Kom stap af, ’k heb tijd genoeg.’ 
 

Ik moest wel een beetje schrikken. 
Waar kwam deze man vandaan? 
Hij zei: ‘Ik herken uw blikken, 
ik heet Achmed Marokkaan.’ 
Hij nam tijd en zonder haasten, 
sprak ik vrij van mijn verdriet 
Deze man die bleek ‘mijn naaste’, 
een barmhartig Islamiet. 
 

Hans Cieremans 
 

1 APRIL 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dit kleed hing drie jaar geleden op een tentoonstelling van 
kruisen in het wevershuisje in Leiden.  
 
De kruisen gaan van groot en donker naar klein en licht. 
 
‘Zo wil ik mijn weg naar Pasen gaan,’ schrijft Rina van Rijn. 

2 APRIL 



Wie wel naar mijn  
 woorden luistert 

 maar niet doet wat 
ik zeg, lijkt op 

iemand die een huis 
bouwde zonder fun-  

dament, zodat het  
meteen instortte 

 toen het water  
ertegen beukte en er  

alleen een bouwval         
overbleef. 

. 

3 APRIL Lukas 6:47-49 

Waarom roepen jullie Heer, Heer, maar doen niet wat ik jullie zeg? 

Ik zal jullie vertellen op wie 
degene lijkt die bij me komt, 
naar mijn woorden luistert en 
ernaar handelt: hij lijkt op 
iemand die bij het bouwen 
van zijn huis een diep  
gat groef en het funda- 
ment op rotsgrond legde.  
Toen er een overstroming 
kwam, beukte het  
water tegen het huis,  
maar het stortte niet in  
omdat het degelijk gebouwd 
was. 

Het fundament, gaat dat niet om allebei? Geen of/of, maar en & en…………….  ds. anki peper 

proberen 

    en 

  leren 

horen 

   en 

 doen 



DEAD POETS SOCIETY  
 
 
De film, in 1989 gemaakt door Peter Weir, 
speelt zich af rond de middelbare school Welton 
in de Amerikaanse staat Vermont. Op deze kost-
school worden jongens opgeleid om toegelaten 
te worden op een universiteit uit de Ivy League 
onder het motto tradition, honor, discipline, ex-
cellence (Nederlands: ‘traditie, eer, discipline, 
uitmuntendheid’). De docent Engels is het vori-
ge semester met pensioen gegaan en wordt op-
gevolgd door John Keating, gespeeld door Robin 
Williams. Hij blijkt een bezielende leraar die op 
een zeer onorthodoxe manier les geeft met als 
doel dat zijn leerlingen zelfstandig leren denken 
en handelen, en vooral om elke dag intens te beleven. Maar dan gaat het mis. 
 
Overmorgen (6 april) is er om 19.40 uur in de kerkzaal van de Dorpskerk, Kerkplein 2, een filmavond waar deze film 
wordt vertoond. Daarna is er een nagesprek geleid door ds. Freek Bakker. Graag van tevoren aanmelden op e-mail 
f.l.bakker51@hotmail.com 

4 APRIL 



5 APRIL 
Vooruitkijkertje:  
Dankzij Goede Vrijdag Dankzij Pasen Dankzij Hemelvaart Dankzij Pinksteren 
kun je achterom kijken kun je vooruitkijken kun je omhoogkijken kun je naar binnen kijken 
zonder bang te zijn. zonder bang te zijn. zonder bang te zijn. zonder bang te zijn. 

 
  Uit de Bajesagenda 2022 

 



Ben van religie niet. 
Heb wel de stem gehoord 
Van het bevrijdingsvisioen 
Dat gloedrood in de Joodse Bijbel  
Staat verschreven: 
 
‘Gelijke rechten op geluk 
De zachte krachten van de solidariteit 
Genadebrood voor ieder mens 
 
Uittocht uit alle wrede slimme 
Martelende slavernijsystemen 
Ooit en steeds opnieuw bedacht.’ 
De stem die dit 
Tot mijn geweten spreekt 
Is god voor mij. 
 
En als ik zing uitzinnig, ingetogen 
In eigen zieletaal, of Bach aanhoor: uit Huub Oosterhuis, 
’t gaat over dit, die god alleen  Handgeschreven, 
     Verzamelde gedichten 
En verder godsdienst geen.  1950-2000, Ten Have. 

 

6 APRIL 



 
7 APRIL 



 8 APRIL 
 



 
 
 
 
 
 
Bitter....., bitter...., het is geen wonder dat je verbitterd wordt. 
Als je het woord hoort, proef je zelf ook een bittere smaak. 
Wat is er veel leed en zijn er veel tegenslagen in het leven. 
Soms, wanneer je hoort of ziet welke klappen iemand getroffen 
hebben, slaat je mond dicht van verbijstering. 
De verbittering van die ander is dan zo invoelbaar  
dat je maar beter niets kunt zeggen, 
dat je alleen maar heel stil je medeleven laat blijken  
en samen gaat wandelen. 
 
Rina van Rijn. 
 
 

9 APRIL 



Heden Hosanna 
Palmzondag is zo’n zondag met twee gezichten. Aan de ene kant de vrolijke intocht van Jezus 
in Jeruzalem. Hij rijdt op een ezel, zoals alle hoogwaardigheidsbekleders in die tijd. Maar 
dan wel op een ezelsveulen, zodat zijn voeten over de grond slepen. Een koddig gezicht moet het zijn geweest. De 
omstanders zullen gelachen hebben, terwijl Jezus de poeha van de zich machtig wanende mensen nadeed. En ze 
spelen het spel mee: mantels worden op de grond gelegd, er wordt met palmtakken gewuifd, Jezus wordt toe-
geroepen en binnengehaald alsof ook Hij een van die machtige mensen is. En de ironie wil: dat is Hij natuurlijk ook, 
alleen wordt Hij als zodanig niet herkend. 
Na deze feestelijke intocht slaat de stemming om. Want Palmzondag is ook de opmaat naar de Stille Week. De me-
nigte die ’s ochtends nog vrolijk Jezus binnenhaalde, die daarbij zelfs riep ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de 
naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’, verraadt Jezus nu net zo makkelijk. 
In het lied ‘Alles wat over ons geschreven is’ wordt deze overgang prachtig weergegeven in het laatste couplet:  
 
    Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
    waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
    vrede aan allen die uw naam verhogen:  
    heden hosanna, morgen kruisig Hem!  (LB 556/GvL 407) 
 
In Domburg was eens een organist die dit lied als slotlied op Palmzondag begeleidde. De gemeente zong voluit, het 
is immers een mooie en bekende melodie. En de organist deed voluit mee, ieder couplet werd een register bij-
getrokken. Het ‘heden hosanna’ klonk juichend. Maar toen stopte de organist plotseling met spelen. Zonder be-
geleiding en volkomen uit het veld geslagen zongen we de laatste drie woorden. Ontredderd gingen we de kerk uit. 
Ook dat kan bezieling zijn.         ds. Bert Boter 

10 APRIL 



Dit beeld staat in de Neue Wache in 
Berlijn. Dat is het middelpunt van de 
herdenkingen van de Bondsrepu-
bliek Duitsland aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
en de oorlogen daarvoor. 
Nu lijkt het vanzelfsprekend, een beeld als dit. Maar dat was het 
niet. Overal in de wereld vinden we immers ander soort monu-
menten om de gevallenen te gedenken, triomfbogen. Dat waren 
de gedenktekens van het verleden. Ze staan onder andere in Ro-
me, Parijs, New York. Het waren bogen waar de zegevierende le-
gers doorheen trokken en de gevallen soldaten herdachten. Er 
was marsmuziek. De mensen waren trots. Het was de tijd van de 
‘frische fröhliche Krieg’. 
In de Eerste en de Tweede Wereldoorlog werd de werkelijkheid 
van oorlog voeren zichtbaar. Kunstenares Käthe Kollwitz verloor 
zelf haar zoon Peter, die als vrijwilliger naar het front trok. 
Een andere naam voor dit beeld is ‘Pietà’, de naam voor een 
beeld van moeder Maria met op schoot haar zoon Jezus. Daar 
gaat het over in deze Stille Week. Maria, Jezus, het lijdensverhaal 
weet meer van de pijn en het verdriet van oorlog voeren dan veel 
vrolijke oorlogspropaganda. De EEUWIGE weet het ook en staat 
naast ons juist in deze pijn.             

ds. Freek Bakker Moeder met dode zoon 
(Käthe Kollwitz, Berlijn 1937-38) 

11 APRIL 



 
DE SPADE 
 
Voordat Hij naar Emmaüs ging, 
Betrad Hij ’t bosch, waar Judas hing. 
Verward in ‘t doornige struweel. 
Het wurgend touw om purp’ren keel. 
Hij zag die wijd-gesperde oogen. 
Die smeekten om Zijn mededoogen. 
Hij sneed hem af en vol erbarmen 
Droeg Hij hem henen in zijn armen 
Naar een heel stil en vredig oord, 
Waar hij kon rusten ongestoord. 
Daar vroeg Hij aan een man een spade 
En deze sloeg zwijgend gade,  
Hoe Jezus in die stille gaarde 
Een graf groef in de donk’re aarde 
En teeder hem de oogen sloot, 
Wiens kus Hem voerde in den dood. 

Toen hij in ’t graf was neergeleid 
En zacht met aarde overspreid 
Toen was het, dat de ander vroeg, 
Wat naam of toch die doode droeg. 
Maar Jezus plukte uit het gras, 
Een halm, die een uit vele was, 
En peinzend sprak Hij klaar en kalm: 
“Weet gij den naam van dezen halm?” 
En toen de ander zweeg, zei Hij: 
‘’Wie daar ligt was een mensch als wij”. 
Toen d’ ander zich voorover bukte 
En uit den grond zijn spade rukte, 
Had Jezus hij voor ’t laatst aanschouwd 
En hield zijn hand een spa van goud. 
 

Geerten Gossaert 

 Dit gedicht vond ik jaren geleden in Trouw. Zo fijngevoelig geschreven en met zoveel compassie, dat mij zo sterk 
raakte dat het de jaren door met me meeging. De dichter liet in zijn verbeelding de onvoorwaardelijke liefde 
van Jezus voor de medemens zien, dat Hij zijn aartsvijand, de verrader Judas, teder begroef. Jezus, het lichtend 
voorbeeld, die voor ons, ‘een spade van goud’ naliet. Om zelf een lichtend voorbeeld te zijn. 

Geerten Gossaert is het pseudoniem van Carel Gerretson    Suzy Schild-van de Ree 

 

12 APRIL 



 13 APRIL 

Rembrandt van Rijn, Gethsémané (ca. 1652) 
 
Op deze ets heeft Jezus de ogen gesloten. Dat duidt 
op een diepe innerlijke strijd en een intense een-
zaamheid: moet hij zich tegen zijn verzetten, de dood 
aan het kruis, of het accepteren? Zijn discipelen lig-
gen links onderaan te slapen en in het midden boven 
de engel zijn de soldaten dreigend in aantocht. 
 
Uiteindelijk zegt Jezus in Lukas 22:42: ‘Laat niet wat 
ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ In de taal van de 
Statenvertaling: ‘Uw wil geschiede.’ We bidden het 
zowat elke zondag Jezus na, in het Onze Vader. 
 
In Jezus’ geval leidde dat, naar zijn overtuiging, naar 
het kruis. Niemand heeft gezegd dat de wil van God 
laten geschieden makkelijk is. Bij de wil van God 
hoort echter ook dat de dood niet het laatste woord 
heeft. Maar kun je dat werkelijk geloven als marte-
ling en dood zo dreigend dichtbij zijn? 
     ds. Freek Bakker 
 
 



14 APRIL – WITTE DONDERDAG 
Het laatste Avondmaal 
Op Witte Donderdag vieren we het laatste 
Avondmaal. In de schilderkunst is het Laats-
te Avondmaal van Leonardo Da Vinci onge-
twijfeld het beroemdst. En veel schilderijen 
daarna zijn volgens zijn voorbeeld weerge-
geven. Ook onderstaand schilderij van Juan 
de Juanes (1523-1579) is door Da Vinci ge-
inspireerd. We herkennen de lange tafel, 
met Jezus in het midden en de leerlingen 
eromheen.  
Maar er zijn ook verschillen. Bij Juanes zien 
we voor de tafel nog een beker, voor de 
wijn, en een wasbekken, voor de voetwas-
sing. Duidelijker dan bij Da Vinci speelt in dit 
schilderij daarmee ook het evangelie van 
Johannes een rol. Opvallend zijn de aureolen boven alle leerlingen. Behalve boven één, rechts vooraan: dat moet 
wel Judas zijn. En om dat nog te benadrukken gaf Juanes deze persoon een geldbuidel in zijn rechterhand en kreeg 
hij een geel kleed aan: de kleur van de hebzucht. En alsof de kerk al bestond ten tijde van het laatste Avondmaal 
houdt Jezus een hostie omhoog. Bezield door Johannes, Da Vinci en het geloof van zijn eigen tijd schilderde Juanes 
zo dit werk. Dat het ook ons weer bezielen mag!      ds. Bert Boter 



15 APRIL – GOEDE VRIJDAG 

De evangelisten vertellen sober over Jezus aan het kruis. Maar het was een vreselijke, gruwelijke vorm van 

terechtstellen, met  buitengewoon veel pijn en lijden. De eeuwen door zijn er vele afbeeldingen van verschenen. 

Maar kun je dat wel verbeelden, de gruwelijkheden die mensen mensen aandoen? Kun je je dat voorstellen? Is 

het niet té erg? Maar verzwijgen mag niet, want het gebeurt nog steeds, steeds weer. Zo vertelt een ex kindsoldaat 

uit Sierra Leone hoe zij - de kinderen - executies, amputaties en andere extreme martelingen uit moesten 

voeren….. 

ds. anki peper       Matthias Grünewald: Detail van het middenpaneel (De Kruisiging) van de buitenkant van     

  het ‘Isenheimer Altaarstuk’ (1510-1515). Opengeklapt wordt o.a.de opstanding zichtbaar. 



16 APRIL – STILLE ZATERDAG 
Matt Thijs 
 
‘Sepulchre’ van George Herbert (1593 – 1633) 
vertaald door Arie van der Krogt 
www.arievanderkrogt.nl 
 

Het Graf 
 
O Heilig Lichaam, wáár brengt men U heen? 
Heeft U geen huis, alleen een koude steen? 
Op aarde zoveel harten, maar niet één 
Ontvangt U? 
 
Ja, in ons hart is plek in overvloed; 
Voor een dozijn aan zonden als het moet, 
En lust, maar ieder zegt, die open doet: 
Nee dank U. 
 
Door wat het hart zo ruim maakt, past het niet. 
Want welke zonde zit er in ‘t graniet 
Waarin U ligt? Van moord wordt dat toch niet 
Beschuldigd? 
 

Ons harde hart heeft U met steen belaagd, 
Waarna u valselijk werd aangeklaagd, 
Maar deze steen heeft U in huis gevraagd; 
Omhult U. 
 
Wel is de hemelwet in steen geschreven,  
U werd als naam een letter meegegeven, 
Maar U heeft nooit een passend hart gekregen 
Als woning. 
 
Toch willen wij het laten als weleer, 
Wat koud, hard, slecht is, moet dus weer verteerd;  
Dan wordt een ieders liefde U niet meer 
Ontnomen. 
 
 

 



EERSTE PAASDAG – 17 APRIL 
‘Maar zo gaat het niet’  
 
Er is een prachtig gedicht over 
een vrouw die na haar overlijden 
gewoon blijft doorpraten, ze ci-
teert vooral uit Polygoonjour-
naals, met name verslagen over 
de koninklijke familie en de 
vreugdevolle meidagen van 1945. 

Eerst wordt gedacht ‘nu is het lijk nog warm’; als straks verstijving is ingetreden, zal ze wel zwijgen. ‘Maar zo gaat 
het niet’. Ze begint te zingen, kinderversjes die de meesten allang vergeten waren, ‘pareltjes van onschuld en hoop’. 
Dan begint er eentje voorzichtig mee te zingen, en nog één, en nog één. En dan de schitterende slotzin: ‘Er werd 
een trekharmonica geregeld.’ 
 
Ik word vrolijk van zo’n gedicht. Zoals ik vrolijk word van Pasen. Er is ooit gedacht dat het verhaal van die Jezus ten 
einde was, dood en begraven niet waar, zoals dat vandaag de dag door velen steeds weer opnieuw wordt beweerd: 
de opstanding van Jezus, wat een onzin, dood is dood en een eventuele Lieve Heer verandert daar helemaal niets 
aan. ‘Maar zo gaat het niet’. Een Paasliedje wordt ingezet, schuchter, onnozel wellicht, en toch hoopvol. Dan begint 
er eentje voorzichtig mee te zingen, en nog één, en nog één. Er wordt een orgel geregeld, of een mondharmonica, 
of een band, of een heel orkest en waarachtig nog aan toe, het gaat de hele wereld over: ‘De Heer is opgestaan, 
zijn stem wordt nog altijd gehoord!’        

ds. Willem de Boer 
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