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Kwali-tijd  -  Pasen 

Overweging  20 april 2014 – Henk Kemper 

 
“...Het is Pasen: laten we geloven in het goede, dus in elkaar.  

Want samen kunnen we de wereld aan.  

Samen hebben we de mogelijkheden om de wereld goed te maken,  

mits we de juiste houding hebben. 

Jezus vind je niet in een leeg graf, maar in het dagelijkse leven ...” 

 
Eerste lezing:  Kolossenzen 3: 12-17 

Tweede lezing:  Johannes 20: 1-18 

 

Inleiding en welkom 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze viering 

van schrift en tafel. Iedereen die we vaak zien, 

wees weer welkom. En wie nu en dan komt 

binnenlopen of er vandaag voor de eerste keer is: 

voel je welkom in deze gemeenschap van mensen 

die zoekt naar hoe God de wereld heeft bedoeld. 
 

Het is Pasen, het feest van de opstanding. En 

daarom, dat zal je niet verbazen, ga ik met Jan 

voor! (voor wie dat niet weet: Jan is lange tijd 

totaal verlamd geweest, maar is nu stevig aan het 

herstellen.) 
 

“Kwalitijd” luidt het thema van vandaag. Nee, dat 

is geen schrijffout voorop het boekje en met onze 

spellingsvaardigheid is niets mis. Het woord is met 

opzet zo geschreven. 

In de veertigdagentijd hebben we een aantal 

vieringen meegemaakt die allemaal de insteek 

hadden van “Tijd voor…”  

“Tijd voor Speeltijd,” “ Tijd voor ontmoeting,” “ 

Hersteltijd,” “ Tijd van leven,” “ Tijd voor elkaar” 

en “Passietijd” kwamen langs in de vieringen. De 

Seidermaaltijd van afgelopen donderdag droeg als 

thema:  “Tijd om te delen.” 

Vandaag gaat het over de woordspeling “Kwali-tijd.” Tijd voor de kwaliteit van het leven. 

Als iemand hier ervaringsdeskundige is en iets kan zeggen over het blijven geloven in kwaliteit van 

leven, dan is het Jan. Kwaliteit zien dóór alle ellendigheid heen. Daarover zal Jan ons straks iets 

vertellen. 
 

We gaan het mooie Paasverhaal lezen en ook een deel van een brief die Paulus schreef aan de 

Kolossenzen. Het is een soort van “opsteker” om de aangeschrevenen, voornamelijk niet-joden, een 

hart onder de riem te steken en niet af te dwalen van de christelijke beginselen. Een boodschap 

waarvan Jan zei: “Dat had mijn moeder ook zo kunnen zeggen.” Laten we straks zien wat mevrouw 

Meijer ons ook had kunnen zeggen. 
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We gaan zingen, veel zingen. Het paasverhaal vormt de invalshoek van de gekozen liederen. Ze zijn 

intens én ook feestelijk want vandaag vieren we Pasen; opstanding uit de dood.  

Een nieuw begin op basis van oude woorden, die nooit uit de tijd zullen zijn. 

Daarover straks meer. Ik wens ons een mooi uur toe. 

 

Aansteken van de Paaskaars 

Afgelopen vrijdag, op Goede Vrijdag, waren we hier bijeen om Jezus’ lijden en sterven te gedenken. We 

doofden de paaskaars die altijd symbool staat voor het licht in de wereld en voor mensen van goede wil. 

Traditioneel wordt met Pasen nieuw vuur gemaakt waarmee de nieuwe paaskaars wordt aangestoken. 

Afgelopen vrijdag besloten Harris en ik om een piepklein lichtje te laten branden. Omdat we willen 

geloven dat het laatste licht, nooit gedoofd kan worden. Dat er altijd de kiem van het goede zal blijven 

bestaan. Het is met dit kleine vlammetje dat ik de nieuwe paaskaars wil ontsteken. Om te laten zien dat 

dat kleine vlammetje, iets groots kan doen ontvlammen. Dat het laatste licht nooit gedoofd zal worden 

én bovenal, dat het feest van Pasen en de woorden van Jezus van Nazareth nooit zullen doven. 
 

Laten we nu een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en verbinding zoeken 

met onze Schepper. 

 

“Al-tijd Kwali-tijd” door Jan Meijer 

Er is altijd kwaliteit en altijd tijd voor kwaliteit. Alleen soms zie je het niet, soms wil of kun je het niet 

zien. Begin  juni  vorig jaar openbaarde mijn ziekte zich, waarbij ik volledig verlamd raakte aan armen 

en benen. Ik merkte dat in het begin op toen ik in juni met mijn kleinkinderen op het museumplein 

ging voetballen. De bal sprong weg en ik wilde er achteraan rennen. Ik kon dat niet, mijn voeten wilden 

niet omhoog en het leek of er lood aan mijn broek hing.  Jammer;  ik kon niet meer goed lopen en niet 

meer goed voetballen. Ik liep voorzichtig naar huis, weg van de tijd met onze  kleinkinderen.  

Ik kwam in het ziekenhuis ging daarna revalideren in Reade op de Overtoom.  Liesbeth en ik waren ons 

direct bewust van de kwali-tijd van leven. We spraken af dat het weliswaar dramatisch was, maar dat we 

er geen drama van wilden maken. We gingen zelf zorgen voor kwali-tijd. Terugkijkend op die periode 

denk ik natuurlijk ook aan de moeilijke momenten van permanente achteruitgang. De functies die ik 

kwijtraakte. Maar we hielden ons voornamelijk bezig met de kwaliteit van dingen die wel konden. Veel 

bezoek tegelijk ontvangen. Uit eten. Samen met één bestek. Door de omstandigheden hadden Liesbeth 

en ik in eens veel meer tijd voor elkaar.  Tijd voor elkaar is kwali-tijd. Met therapeuten en technische 

dienst oplossingen bedenken voor mijn immobilteit was kwali-tijd. Ik kon immers mijn bed, de tv, de 

lift en de computer met mijn mond bedienen. De liturgiegroep kwam twee keer langs om de dienst voor 

te bereiden en zo kan ik nog wel even doorgaan met het benoemen van alle kwali-tijd in de afgelopen 

tien maanden. Afgelopen vrijdag heb ik weer een poging gedaan om hard te lopen. Het leek er een 

beetje op, maar voor de Olympische spelen ben ik zeker geen kandidaat. Ook weer met een voetbal 

geschoten (Ajax zal mij denk ik geen contract) aanbieden.  Gisteren wel weer met mijn kleinkinderen 

naar het museumplein. Met voetbal. Zelfde plaats en omstandigheden, andere tijd. Ik genoot nu van 

het lopen( mijn voeten kwamen nauwelijks van de grond en ik had nog steeds lood aan mijn broek). Ik 

genoot van het voetballen (nou ja, voetballen) en ik genoot zeker van de tijd met mijn kleinkinderen. 

Die kwali-tijd was er vorig jaar juni ook maar nu kon en wilde ik het als kwali-tijd  zien en ervaren. 

 

Overweging 

Wat is en blijft dat verhaal van Jezus die is opgestaan mooi geschreven en ontroerend. Het staat vol 

mysterie, het bevat emotie en is raadselachtig. Een verhaal dat ons na meer dan tweeduizend jaar nog 

altijd boeit en de nodige vraagtekens achterlaat. 

We vragen ons dan af wat Pasen eigenlijk voor onszelf betekent. Is sprake van een speciale dag? Een 

speciaal moment? 

Is het een nieuw begin, een nieuwe toekomst? Wil Pasen een voorbeeld voor ons zijn om het leven 

dagelijks op te pakken en nieuwe kansen te zien en aan te grijpen. 
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Pratend over Pasen en mijmerend over de gebeurtenissen worden veel van ons stil. Stilte die komt vóór 

de hoop op iets nieuws, iets beters. 

Het verhaal van Pasen kennen we al heel lang; menigeen van kinds af aan. Het is het verhaal van 

bespotting, vernedering en repressie. 

Maar het is ook het verhaal van hoop op bevrijding van kwaad, van een nieuwe kiem, die ons doet 

geloven dat er altijd tijd en ruimte zal zijn voor een nieuw begin, mits je daar voor open staat. 

Het is een verhaal van letterlijk sterven én van opstaan tegen alle denkbare en gangbare logica in.  
 

Het geopende, lege graf 

Wat is het een mooi geschreven verhaal: de ter dood gebrachte Jezus blijkt niet meer in het graf te 

liggen. In de vroege ochtend op de eerste dan van de week, het is nog donker, komt Maria uit Magdala 

bij het geopende, lege graf. En zij is het die ontdekt dat het graf leeg is. Er zijn er die zeggen dat het 

verhaal zegt dat het lege graf ontdekt werd door een vrouw, óm er voor te zorgen dat het verhaal in elk 

geval direct werd doorverteld. En zo gebeurt het! 

Na de constatering van Maria rennen twee leerlingen naar het graf en constateren, net als Maria dat het 

graf leeg is: de windsels liggen keurig opgerold. Toen zij dat zagen, geloofden zij, staat er. Zien doet 

blijkbaar geloven. De leerlingen gaan daarop naar huis, maar Maria kan nog niet weg. 

En het verhaal gaat verder met die prachtige en ontroerende scene, waarin Maria Jezus spreekt, door 

haar tranen heen. Het is andermaal Maria die als eerste oog in oog staat met Jezus, de opgestane 

Meester die zij herkent aan de manier waarop hij haar naam noemt. Ze krijgt de opdracht om anderen 

te gaan vertellen dat Jezus zal opstijgen naar zijn Vader, die ook Onze Vader is, naar zijn God, die ook 

onze God is. 
 

Het verhaal sluit een reeks van gebeurtenissen af, zoals het openbare optreden van Jezus, waarin hij 

menigmaal hooggeplaatsten tegen de haren instreek met zijn eenvoudige logica van: de wereld hoort 

een wereld te zijn waarin ieder gelijk is en iedereen recht heeft op een goed en eerlijk bestaan. Een 

wereld waar de een zich niet heeft te verheffen boven de ander. Die eenvoudige redenering kwam hem 

uiteindelijk duur te staan. Je kunt je afvragen of er sindsdien iets wezenlijks is veranderd. 

Nog vandaag de dag worden mensen bespot en vernederd en is er niet voor iedereen, overal toegang en 

recht op een eerlijk bestaan. 

Misschien is het om die reden wel zo belangrijk dat we het verhaal van Pasen blijven vertellen. 

Daarmee geven we steeds opnieuw woorden aan dat waar het uiteindelijk allemaal om gaat: de eerlijke 

oprechte wereld voor iedereen. 
 

Jesus moest sterven? 

De aloude uitleg van Pasen is, dat Jezus moest sterven omdat God zijn zoon naar de wereld zond, hem 

liet sterven om ons daarmee te verlossen van zonden. Ik vind dat persoonlijk een wrang beeld van een 

straffende God die zijn eigen kind om het leven doet brengen. En dat ten gunste van ons. 

Zelf geloof ik liever dat Jezus ons voorleefde hoe het kan en moet. Dat door zijn lijden en sterven nóg 

nadrukkelijker is duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de ander het licht in zijn ogen te gunnen 

en recht op bestaan. Jezus was hierin wat je noemt voorbeeldig en zijn leer is van verbluffende 

eenvoud. Uitvoerbaar voor ieder van ons, ongeacht achtergrond en afkomst en zelfs ongeacht geloof of 

ongeloof. 
 

Pasen volgt op witte donderdag, de dag dat Jezus zijn laatste maaltijd met vrienden genoot en het 

onsterfelijke symbool instelde van het breken van brood en het delen van wijn. Een symbool dat we wekelijks 

herhalen en dat ons doet beseffen dat we door het aanvaarden van het brood en de wijn, achter Jezus’ idealen 

willen staan. Dat we daar handen en voeten aan willen geven in de wereld om ons heen. 
 

Ingewikkeld? 

In het lege graf lagen de windsels opgerold. De windsels waren ont-wikkeld; het tegenovergestelde van 

ingewikkeld. Door ont-wikkeling kun je ont-dekken en ont-moeten. Je kunt je ont-doen van ballast en 

tijd vinden en nemen voor de echte waarden in het leven. Zien welke dingen er toe doen; je hoeft  

alleen maar oog  te krijgen voor de dingen die naast elkaar bestaan. 
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Vreugde naast verdriet, angst naast zekerheid, kracht naast zwakte. 

Geen steeg of er staat wel ergens een klein bloempje, zei iemand tijdens de voorbereiding. Dát is focussen op 

de goede dingen, de dingen die kracht en energie en geluk brengen, hoe klein in aanvang ook. 
 

Met Pasen wordt de spreekwoordelijke steen weggerold. We vroegen ons af of we zelf ook wel eens, al 

dan niet bewust, een steen wegrollen. Een steen die onze ontplooiing of ons blikveld in de weg staat. 

Het is verrassend om te ontdekken dat we, als we er bij stil staan, veel kansen hebben om tegen de 

schijnbare verdrukking in, zelf de regie in handen te nemen. “Omdenken” noemt Berthold Gunster, de 

grondlegger van de “Ja-maar-filosofie dat. Omdenken: uitgaan van mogelijkheden in plaats van 

schijnbare beperkingen. Je kunt in de context van vandaag ook zeggen: Geloven in normen en waarden. 

Geloven dat je altijd opnieuw kunt beginnen. Dat je voor jezelf kunt opstaan en ook voor anderen die je 

nodig hebben. Dat je kunt opstaan tegen onrecht en verdrukking. Het zijn keuzes die je alleen zelf kunt 

maken. Je moet, om het zo maar eens te zeggen, je eigen steen wegrollen, eventueel met de hulp van 

iemand anders. Daarvoor hoef je lichamelijk niet zo sterk te zijn. Maar geestelijk des te meer. Je mag er 

je eigen tempo in bepalen. De afbeelding voorop het boekje is die van een metronoom: een instrument 

waarmee je  het tempo van je eigen muziek in het leven kunt instellen. Gaat het allemaal te snel, schuif 

dan het zogenoemde metronoomgewichtje omhoog en het tempo neemt af; de kwaliteit neemt dan 

hopelijk toe. 
 

Uitgekozen 

In de brief van Paulus, die hij schreef aan de inwoners van de stad Kolosse in West-Azië, vat hij samen 

wat de opdracht van Jezus aan ons is.  Hij schrijft dat de inwoners van Kolosse, maar wij eigenlijk ook, 

door God zijn uitgekozen en daarmee Zijn Heiligen zijn. Want indien wij ons kleden in medeleven, 

goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld, dan doen we wat Jezus ons vroeg. We moeten 

elkaar onderrichten en desnoods vermanen als een van ons de verkeerde weg inslaat. Dat noemen we 

tegenwoordig een deel van de zogenoemde professionele cultuur. Dat is: degene die je voorhoudt dat je 

een verkeerde beslissing neemt, bedanken in plaats van boos worden. 
 

Het is Pasen: laten we geloven in het goede, dus in elkaar. Want samen kunnen we de wereld aan. 

Samen hebben we de mogelijkheden om de wereld goed te maken, mits we de juiste houding hebben. 

Jezus vind je niet in een leeg graf, maar in het dagelijkse leven. Meestal in een andere hoedanigheid. In 

een dakloze, een zwerver, een beschadigde of een gekrenkte. Het is aan ons om Jezus in hen te 

herkennen. Jezus te herkennen in de mensen die ons nodig hebben. Te doen wat Jezus ons leerde en 

vroeg na te doen. Hij wilde niet vastgehouden worden, maar vroeg alleen maar hem na te doen, 

verkondigers te zijn van dat visioen van een goede wereld. 

Daar tijd en aandacht aan schenken, dát is tijd maken voor kwaliteit van leven. 

Ik wens ons een gezegend Pasen. 

 

Gedachten bij het thema: 

De opstanding betekent ook voor ons: opnieuw beginnen. 

We krijgen steeds de kracht 

om daaraan te werken. 

Dat het niet altijd lukt, moet geen wanhoop worden. 

We vragen om moed en vertrouwen om ermee om te gaan. 

Lukken moet het zeker, met de hulp van ‘boven.’ 

Geef mij die kracht. 
 

Kwaliteit(tijd) is voor mij het leven in vrede 

met je familie en vrienden en de gemeenschappen 

waaraan je je verbindt. 

Kwalitijd is de tijd die je samen stil doorbrengt. 

Kwaliteit is: de goede dingen in het leven zoeken en vinden. 
 

Er is altijd kwalitijd. 
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Het hangt er van af hoe je kijkt, 

dus hoe je kwali-kijkt. 

Kwali-tijd gaat door naast 

alle andere tijden, ook naast rari-tijd. 

Het leven in balans met tijd voor vreugde en verdriet. 
 

De Heer is waarlijk opgestaan. 
Elke dag ervaar ik zijn liefde en kracht die  

mij tot uiting brengt in mensen om mij heen. 

Blijf bij mij Heer en leid mij op de weg die ik moet gaan. 
 

Heer, ik hoop dat ik u 
en u mij zult weten te vinden. 

Soms is het leven niet gemakkelijk,  

maar het geloof in u geeft mij kracht 

en kwali-tijd om alles aan te kunnen. 
 

Het is hoopvol om er aan herinnerd te worden 
dat alles steeds weer kan veranderen 

en beter kan worden. 
 

Voor mij is de wederopstanding van Christus een moment 
waarop je zelf contact kunt maken met Jezus, 

buiten alle wetten en regels om. 

Van hart tot hart. 
 

Ik bid dat uw opstanding voor mij een blijvend zoeken is. 

Dat het goed komt met uw wereld, 

waar mensen zorg voor elkaar hebben 

en elkaar helpen om het goede visioen 

van een goede wereld te realiseren. 

 

Slotwoorden 

We zijn aan het einde gekomen van deze viering.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook iedereen die achter de schermen (of vóór de schermen) werk 

verrichtten, bedankt. Zonder elkaar kunnen we het immers niet. 
 

De goede houding proberen te hebben op de momenten die belangrijk zijn, daar gaat het soms om. Op 

beslissende momenten doen wat moet gedaan. 

Ik lees jullie graag nog het volgende metaforische verhaaltje voor: 

Het heet “de potlodenmaker.” (Willem de Vos) 
 

De potlodenmaker nam het potlood apart, voordat hij het in de doos deed. “Er zijn vijf dingen die je 

moet weten,” vertelde hij het potlood, “voordat ik je in de wereld laat gaan. Onthoud ze altijd, vergeet 

ze nooit, dan word je het beste potlood dat je kunt zijn. 

Eén: je zult in staat zijn grote dingen te doen, maar alleen als je toestaat dat iemand je hand leidt. 

Twee: van tijd tot tijd zul je op een pijnlijke manier geslepen worden, maar dat is nodig om een beter 

potlood te worden. 

Drie: fouten die je gemaakt hebt, kun je altijd corrigeren. 

Vier: je meest belangrijke kant is je binnenkant. 

En vijf: laat op elk oppervlak waarop je gebruikt wordt, je merkteken achter. Wat voor oppervlak het 

ook is, blijf schrijven.” 

Het potlood begreep het, beloofde de boodschap te onthouden en ging verwachtingsvol de doos in. 
 

Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben om Gods onmisbare zegen. 


