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Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Hersteltijd – 3e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  23 maart 2014 – Marc van de Giessen 
Lector: Thom Moerkamp 

 
“... Boosheid en cynisme nemen je pijn niet weg.  

Herstel van pijn, verdriet en teleurstelling is te vinden  

in de kwetsbaarheid van ons leven.   

Denk maar aan de opstanding van Lazarus.  

Hij stond op -uit een onmogelijke situatie - en de omstanders  

nemen de doeken van hem weg ...” 

 
Eerste lezing: uit ‘Binnengeroepen’ van Henri Nouwen 

Tweede lezing:  Johannes 11:34-44 

 

Welkom en inleiding 

Goede morgen en welkom op deze zonovergoten 

zondagmorgen. 

Als je hier voor het eerst bent of vaker aanwezig 

bent, wees welkom. Ook namens Marc die vandaag 

voorgaat en die mij gevraagd heeft als lector.  

Vandaag is de 3
e
 zondag van onze 40 dagenserie tijd 

op Pasen, waarbij we de wederopstanding van Jezus 

vieren. Het thema van vandaag is Hersteltijd.  

De eerste lezing is een passage uit het dagboek van 

de beroemde hoogleraar spiritualiteit Henry 

Nouten en hij spreekt hier over de ophaalbrug. 

De tweede lezing is uit Johannes 11 en gaat over de 

opstanding van Lazarus 

Marc zal in zijn toespraak op beide lezingen ingaan. 

 

Dit is voor mij de tweede keer in 40 jaar Duif dat ik 

mee voor ga. De eerste keer was samen met Mimi 

Christiaans in de verbondsviering van mijn moeder 

met Cees, ongeveer 20 jaar geleden. Ik heb, zoals bij 

de liturgie vergadering gezegd werd, behoorlijk 

mijn snor kunnen drukken. 

Het kwam zo: ik was met Marc in gesprek over de 

betekenis van de glas in lood ramen. Aan de ene 

zijde Willibrordus (als Aartsbisschop gekleed) die het kwaad verslaat en aan de andere zijde Willibrordus 

bij het ontspringen van de bron in Heiloo, oneerbiedig bekend als het putje van Heiloo.  

Willibrord was een Ierse Schot die 13 eeuwen geleden naar Nederland kwam om als missionaris het 

geloof te verkondigen. Zoals het een heilige betaamt, bestaan er legenden en wonderverhalen over zijn 

prediking. Hij bekeerde de Friezen door hun afgod te vernielen.  

Later, wanneer zijn volgelingen enorme dorst leden in Heiloo, sloeg Willibrord met zijn bisschopsstaf 

op de grond waardoor een bron ontsprong die later geneeskrachtig zou blijken.  

Marc vroeg mij een week later of ik met hem wilde voorgaan en na een dag bedenktijd voor mijzelf zei 

ik ja. 

Dit was overigens voordat ik gezien had wat het thema van de dienst is en dat een van de lezingen gaat 

over de opstanding Lazarus. 



 

   pag. 2 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

 

Als ik denk aan het verhaal van Lazarus doet mij dat pijn.  

Ik moet dan denken aan Hedwig, wat ik sowieso bijna elk uur van de dag doe en die wij, mijn gezin en 

ik, nog steeds missen. Waarom zij niet en Lazarus wel? 

 

Dan het thema: Hersteltijd. Wat is Hersteltijd, heb je dat nodig voor geestelijk of lichamelijk herstel of 

voor allebei? Voor mijzelf geld dat ik nog steeds herstellende ben van de schok van de mededeling dat 

Hedwig ongeneselijk ziek was en anderhalf jaar later aan haar ziekte overleed. 

 

Ik ben constant bezig om te proberen te herstellen van die schok.  

Het leven zal voor mij en mijn gezin nooit meer hetzelfde zijn, dus zal dat nooit herstellen.  

Maar we kunnen wel proberen om er het beste van te maken - net zoals Lazarus overigens, hij moest 

zelf opstaan uit een onmogelijke situatie en liet zich daarna helpen door de omstanders. 

Wat mijzelf hierbij helpt - zijn de mensen om mij heen. Mijn familie, de vrienden van de Duif en de 

voetbalvereniging. En mijn zeilteam.  

 

Zeilen en dan vooral wedstrijdzeilen op groot water, zoals dat heet als je op zee en bij voorbeeld op het 

IJsselmeer of Markermeer vaart, is voor mij al zeker 35 jaar mijn grootste passie. Raggen om de boeien is 

heel belangrijk voor mij. Het is eigenlijk het enige moment dat ik niet of nauwelijks aan iets anders 

denk dan aan: waar komt de wind vandaag, hoe gedragen de golven zich, waar gaat de wind naar toe en 

waar zijn de tegenstanders en wat doen zij en varen wij en de boot beter dan zij. 

 

Daarom de foto op de voorkant van het boekje, genomen tijdens een avondwedstrijd een tijd geleden 

op het Markermeer, voor Durgerdam. Het is een tegenstelling tussen enerzijds hard werken om te 

winnen en genieten van de natuur en anderzijds daardoor werken aan mijn herstel. 

Wedstrijdzeilen voor mij is daarom niet alleen inspannend, maar het is ook mooi, omdat je helemaal 

afhankelijk bent van de grillen van wind en water. Ik kom daarbij tot rust en probeer te herstellen.  

 

Marc en ik wensen jou een inspirerend uur toe waarin je kan herstellen en je kan laten bezielen! 

 

Eerste lezing  

Houd je ophaalbrug onder controle  

Je innerlijk leven is een open plaats waar iedereen maar in en uit kan lopen als het hem of haar belieft. 

Als je de deur nooit eens even op slot doet ben je niet langer baas in je eigen huis. Dat kan er toe leiden 

dat je de controle over dat innerlijk leven kwijt raakt, onrustig en onzeker wordt. 

Stel je een middeleeuws kasteel voor, dat alleen te bereiken is via een ophaalbrug, waarvan je zelf de 

bediener bent. 

Zo kun je enerzijds altijd voldoende tijd en gelegenheid houden voor de ander die je wilt toelaten, waar 

je naar wilt luisteren, er voor wilt zijn. Anderzijds biedt de brug ook de kans om af en toe even pas op de 

plaats te maken; de brug omhoog, betekent even alleen zijn, opladen en nieuwe inspiratie op doen. 

Momenten die je vreugde en vrede kunnen geven om zo weer met anderen te kunnen delen. Tot het 

volgende moment waarop de brug weer even omhoog open moet. 

 

 

Overweging - Hersteltijd 

Een bezield leven maakt kwetsbaar – als je iemand oprecht liefhebt blijk je tot grote dingen in staat, 

wanneer je met je hart zingt in het koor voel je je opgenomen in iets groters, als je door een museum 

loopt kunnen de kunstenaars tot je ziel spreken, wanneer je samen iets onderneemt in vereniging of 

gemeenschap kan je een diepe verbondenheid ervaren. Bezield leven is prachtig maar indirect neem je 

het risico om gekwetst of teleurgesteld te worden. 
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Die kwetsbaarheid die bezieling met zich meebrengt kan pijn doen. Wanneer je je baan kwijtraakt, 

gekwetst wordt door je partner, ongezien voelt door je familie, je diep vernederd voelt door je collega’s. 

Helemaal als de dood je partner, kind of kleinkind treft. 

 

Op je ziel getrapt    

We weten allemaal wat het is om gekwetst te zijn. Maar hoe herstel je je? Bij een beenbreuk is het 

helder. Je moet rust nemen om beter te worden. Na rust moet je langzaam revalideren om je 

draagkracht te vergroten. Maar geestelijke kwetsuren zijn vele malen moeilijker om in te schatten. 

Ziel-revalidatie bestaat niet als zodanig. 

Ik heb om mij heen wat rondgevraagd. Hoe herstel jij dan als je op je ziel getrapt bent? Er bleken veel 

manieren te bestaan om weer op te staan nadat je knock-out bent geslagen. Op de liturgieavond bleek 

dat de een zeilt, de ander zingt, sommigen willen zich onderdeel voelen van een vereniging om hun 

ziel uit te laten deuken. Weer anderen gaan naar een museum of lopen in de natuur. Iemand anders 

zegt; niet piepen en  gewoon doorgaan. Jan Meijer, onze ervaringsdeskundige,  sprak me aan dat 

‘herstel’ zijn inziens inhoudt dat je leert te verhouden tot de nieuwe situatie.  

 

Ophaalbrug 

Henry Nouwen was een beroemde hoogleraar spiritualiteit in Amerika, verliet Harvard om in Canada in 

de Arkgemeenschap te gaan leven met lichamelijk en verstandelijk gehandicapten- waar die overigens 

prachtige boeken over schreef. In de jaren 90 kwam Nouwen terecht in een depressie. Hij werd verliefd 

en proefde iets van liefde dat niet te combineren viel met zijn celibataire levenskeuze. In zijn depressie 

schreef hij een dagboek aan zichzelf. Een oppepper waar inmiddels 1000-en mensen zich aan 

opgetrokken hebben. 

In de gekozen passage schrijft Nouwen over de ophaalbrug.  Hij vergelijkt iemands innerlijk leven met 

een open plaats waar iedereen maar in en uit kan lopen als het hem of haar belieft. Als je de deur nooit 

eens even op slot doet ben je niet langer baas in je eigen huis. Dat kan er toe leiden dat je de controle 

over dat innerlijk leven kwijt raakt, onrustig en onzeker wordt.  

Door  je innerlijk te vergelijken met een middeleeuws kasteel, moedigt hij aan om de ophaalbrug te 

bedienen. Zo kun je enerzijds altijd voldoende tijd en gelegenheid houden voor de ander die je wilt 

toelaten, waar je naar wilt luisteren, er voor wilt zijn. Anderzijds biedt de brug ook de kans om af en toe 

even pas op de plaats te maken; de brug omhoog, betekent even alleen zijn, opladen en nieuwe 

inspiratie op doen. Momenten die je vreugde en vrede kunnen geven om zo weer met anderen te 

kunnen delen. Tot het volgende moment waarop de brug weer even omhoog moet. 

Een wijze les in ‘’herstellen’’ die Henri Nouwen ook zelf heeft doorleefd. 

 

Opstanding Lazarus 

Het verhaal van Lazarus is een van mijn favoriete Bijbelverhalen tijdens de 40 dagentijd, het is een 

voorproefje van Pasen en teken dat God in staat is om wonderen te verrichten.  Het opstandingsverhaal 

van Lazarus is –toegegeven-in eerste instantie lastig om te begrijpen. Misschien kunnen we het in 

eerste instantie verstaan vanuit de overdrachtelijke dood; Ontslag van je baan, het verraad van een 

liefdesrelatie, het verlies van een kind, dat legt alles lam. Je kan geen kant uit. Het leven verliest 

betekenis en zin. 

Met deze dood in gedachte zegt Jezus dan tegen ons; Sta op! Je moet het zelf doen. Ik pak je niet bij je 

lurven maar vindt het leven in je om op te staan. Kom. Sta op. 

En als je dan opstaat- zegt het verhaal van Lazarus. Laat je door je omgeving ont-wikkelen. Laat de 

anderen dan helpen om je ‘ingewikkelde’ situatie te ontworstelen. Herstel is volgens dit 

opstandingsverhaal een samenwerking van eigen kracht en je omgeving. 

 

Bezieling- ophaalbrug- Lazarus 

Eigen kracht aanwenden begint bij het bedienen van je imaginaire ophaalbrug. Zoals Lazarus in zijn 

spelonk verbleef, Nouwen in zijn kasteel,  moeten wij onze eigen plek bedenken. Even tot jezelf 

komen, even bidden of ik-tijd inbouwen. 
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En in de zinloosheid en dood -in ons - wordt dan het verlangen wakker om er uit op te staan. De 

ophaalbrug moet je even ophalen. Je moet het zelf doen, maar je bent niet alleen. Herstellen kan je 

door zelf op te staan uit je ellende en je door je omgeving laten helpen. Door je vrienden, de natuur, 

kunst, de gemeenschappen waar je onderdeel van uit maakt.  

Kwetsbaarheid is daarmee de sleutel van herstel. Kwetsbaarheid en bezieling geven diepte en kleur aan 

het leven. Het geeft diepe doorleefde kleur aan ons bestaan, het voedt verwondering en levenskracht. 

 

En God dan... 

Jezus staat in dit verhaal te huilen bij het verlies van zijn vriend. God Zelf is door ‘in’ en ‘met’ ons te zijn, 

ook kwetsbaar. Gelijk aan ons geworden, is Hij ook gekwetst, verweesd en verraden.  En telkens laait die 

weer de liefde op. Zijn Geest bezield  en geeft  kracht.  

Zo zijn we weer terug bij het prachtige bezielde leven- met het risico dat het mis kan gaan. 

Boosheid en cynisme nemen je pijn niet weg. Herstel van pijn, verdriet en teleurstelling is te vinden in 

de kwetsbaarheid van ons leven.  Denk maar aan de opstanding van Lazarus. Hij stond op -uit een 

onmogelijke situatie -en de omstanders nemen de doeken van hem weg. Dit voorproefje op Pasen zegt 

ons; Sta op. En laat de mensen om je heen helpen om je te ontwikkelen.  

 

Moge het zo zijn. 


