
1 
 

Dagthema: Groot vertrouwen 
 

Overweging Pasen 12 april – Bert van der Meer (online) 
 

“……vertelden ze elkaar verhalen. En met die verhalen hielden ze elkaar in leven. Het waren 

verhalen van vlees en bloed, van hoop en verwachting, van toewijding en trouw, van 

vriendschap en liefde, van eerlijkheid en geloof in elkaar……” 

 

Eerste lezing uit Exodus 

Tweede lezing uit Matheüs 

 

Opening 

 

Onnoembare, 

Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart. 

Wij keren terug bij onszelf  

en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld. 

Wij worden stil om ons hart te openen  

voor schepping en creativiteit. 

Voor de stralen van licht en de klank van liefde. 

Schud ons los uit de verkramping van strijd en 

onrust. 

Maak onze adem weer tot levensadem 

en tot bron van moed en zeker weten. 

Geef ons de levende woorden van uw schrift. 

Ter herkenning en om opnieuw ontmoeting aan te 

gaan. 

Amen. 

 

Welkom 

Welkom in deze Paasviering, op zondag 12 april 

2020. We zien elkaar niet écht in de Duif, maar via 

Zoom, zodat we bij elkaar kunnen zijn terwijl we 

tóch op veilige afstand van elkaar zijn. Het virus kan namelijk niet op internet.  

De afgelopen tijd is heel anders dan we gewend zijn van de Goede Week, die start met 

Palmzondag. We zijn gewend aan een Seidermaal met eten, blije buren en bijzondere 

ontmoetingen. We zijn gewend aan een ingetogen en intense viering van Goede Vrijdag. En 

we zijn gewend aan een feestelijke viering met Pasen, met een mooi versierde kerk, 

ontsteken van de Paaskaars, zon en bloemen. Uitbundigheid. 

Eén van de dingen die ik afgelopen week óók heb gemist is de Mattäus Passion. Daarover 

méér in de overweging. 

We hebben elkaar al even begroet, voorafgaand aan de viering. Afgelopen maandag hebben 

we onze eerste viering via Zoom, van Palmzondag geëvalueerd. Daarbij kwam naar voren dat 

het Duif-gevoel er toch echt was, omdat we bij elkaar zijn, omdat Irina speelde en doordat we 

de kwestie van een gesloten kerk samen te lijf gaan! 
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Daarom vandaag dus ook deze viering, via Zoom.  

We willen alles van de dag even achter ons laten, Corona, de quarantaine, alle dingetjes van 

de dag en ons richten op deze viering. 

De Paaskaars wordt aangestoken 

Lied: Dit ene weten wij H.Roland Holst / Tom Löwenthal 

Dit ene weten wij 

en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren. 

Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 

en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen 

 

Inleiding 

Daar zijn we dan tóch nog bij elkaar. Nogmaals welkom in deze viering, die nu écht 

begonnen is na het openingslied en het aansteken van de Paaskaars! 

Wat vind ik het fijn om vandaag de stem te vertolken van de Duif. Ik schreef al ergens dat ik 

van tijd tot tijd een “Radio Oranje” gevoel krijg in deze bijzondere situatie van de 

quarantaine en lockdown. 

Het thema van vandaag is “in groot vertrouwen”. Dat thema hebben we gekozen vóórdat er 

sprake was van Corona in Nederland, laat staan van een Pandemie. Maar ik zal straks 

uitleggen waarom we ook nu vertrouwen kunnen hebben in de toekomst.  

Verder heb ik mijn best gedaan om wél een aantal Paasliederen in de viering te laten horen. 

We hebben éénmaal ons eigen Duif-koor, dat was net bij het openingslied, voor het overige 

het koor van de Amsterdamse Studenten-Ekklesia. Dat zingt wat meditatiever dan wij 

gewend zijn van ons eigen koor, dus: laat het even op je inwerken. 

Behalve uit Matteüs lezen we ook uit Exodus, als de Israëlieten bijna zijn ingehaald door de 

Egyptenaren en de wanhoop nabij zijn. Verder laat ik nog een bijzonder Onze Vader horen, 

Baba Yetu, in Swahili, gezongen door een koor van studenten aan de Musicalopleiding in 

Den Haag.  

En ik laat aan het einde van de viering, bij de mededelingen, nog even ons Corona-hoekje 

van de Duif-Website zien. Waar je kunt zien hoe je deze tijd zinvol kunt doorbrengen, totdat 

het wéér zondag is en we weer een Zoom-viering hebben.                                                                     

Ik wens ons een Goede Viering! 

Lied: Vroeg in de Morgen   H.Oosterhuis/A.Oomen 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 

zijn wij gegaan, een keer, 

nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 

 

Jij bent niet die wij dachten.  

Uit het vuur riep ons bij naam een stem. 

Wij zagen niets. Jij riep: "Ik zal er zijn." 

 

Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 

op stilte leek die naam. 

Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 



3 
 

 

Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?), 

om wat op vrijheid leek, 

omdat het moest en blijven niet meer kon, 

 

zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 

om nergens om, om jou - 

om liefde over alle grenzen heen. 

 

Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 

De nagalm van een stem.  

De weerklank van wat woorden in ons hart. 

 

Een slingerende stoet naar goed wijd land. 

Een eeuwenlang smal pad. 

Een ademtocht, de route van het licht. 

 

Het duizendschone schitterende licht, 

een file in de nacht, 

een spoor van mensen die de nacht verslaan. 

 

Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 

in rusten aan de bron, 

in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 

 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 

zijn wij gegaan, een keer, 

met niets dan in ons hart: "Ik zal er zijn". 

 

Exodus 14,9-14 

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van 

Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten 

de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden 

ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er 

soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe 

kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in 

Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren 

werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ Maar Mozes 

antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag 

voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer 

terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ 

 

Lied: Klankresten   H. Oosterhuis / T. Oosterhuis 

Klankresten van een onvoltooid verhaal, 

Steen-lettergrepen, sporen in woestijnzand, 

Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie – 

Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 
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Matteus 28,1-15 

 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit 

Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, 

want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en 

ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers 

beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees 

niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers 

opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu 

snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie 

weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen 

had.’ 

Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan 

vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, 

grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn 

broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’ 

Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar 

vertelden ze de hogepriesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en 

besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen: ‘Zeg maar: “Zijn 

leerlingen zijn ’s nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen.” 

En mocht dit de prefect ter ore komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen 

dat jullie buiten schot blijven.’ Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. 

En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. 

 

Overweging 

Ik keek donderdagavond naar de Passion, het televisie-spektakel waarin elk jaar in een 

andere stad en met andere artiesten en liederen het lijdensverhaal van Jezus wordt verteld. 

Dit jaar ging dat natuurlijk óók niet door, dus was er een compilatie gemaakt van de edities 

van de afgelopen jaren die aan elkaar gepraat werd door Johnny de Mol. Ik had er niet zoveel 

van verwacht, maar was er toch van onder de indruk: 

 De zangers worden acteurs, gaan op in hun rol en hoe indrukwekkender ze dat doen, 

hoe mooier hun karakter van het scherm afspat. Dankbare rollen daarvoor zijn 

natuurlijk Jezus, Pontius Pilatus, Maria, Judas en Petrus. 

 Ook de verteller, de presentatoren, raken in de loop van de uitzending meer en meer 

onder de indruk van het verhaal en wat dat met ál die mensen doet 

 In de stoet zijn steeds mensen met bijzondere verhalen: waarom ze meelopen, voor 

wie ze lopen of waarom ze elk jaar wéér meelopen 

Ook Johnny de Mol deed het goed, de presentator. Hij was aan het eind van zijn verhaal 

duidelijk onder de indruk. Hij zei over de verrijzenis: ik weet niet of je dit hele verhaal moet 

geloven, maar je kunt in elk geval zien dat het verhaal al tweeduizend jaar lang mensen 

inspireert. Waarvan hij dus getuigde. 

Ik liep vanochtend met onze hond Kasper een grote ronde. Dat doen we elke week op 

zaterdag en ik kies dan een mooie route uit, waarbij hij maximaal los kan lopen en we ook 

lekker kunnen rennen. En water is in Edam nooit ver weg, dus hij krijgt ook gelegenheid om 

even nat te worden. 
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Zo liep ik vanochtend rond 8 uur door de Volendammer parken, drie achter elkaar: een 

walhalla voor Kasper. En het viel me op dat ook hier het stoepkrijt in deze tijd weer helemaal 

terug is. Op filmpjes had ik al voorbeelden gezien van verjaardagswensen, van hartjes en 

‘mis je’ voor hun opa’s en oma’s, maar in Volendam zag ik op de stoepen aanvankelijk alleen 

maar met rood krijt “Corona” en “1,5 meter afstand” met streepjes tot hoever de anderhalve 

meter liep. Zij namen de situatie vrij ehm… letterlijk, zeg maar.  

Even verder werden de teksten kleuriger en was er ook een hoop getekend. Ik las 

“blubbermonster” bij een grote groene lobbige rupsachtige met een venijnige kop met grote 

tanden. En even later stond er “verboden” bij een bruggetje. En alsof dat nog niet genoeg 

was stonden er haaietanden getekend bij de brug. Die haaietanden waren natuurlijk voor de 

kinderen die nog niet konden lezen. En voor de dyslecten, want daar zijn er ook véél van.  

En toen verbond ik die twee tekeningen: “van het blubbermonster naar de verboden brug” … 

dan zit je al half in een sprookje, hè, dan ben je niet meer in Volendam aan het wandelen 

met je hond. Nee, dan ben je opgetild, je zit in de verbeelding, je bent geïnspireerd. Zo 

makkelijk gaat dat. Klankresten van een onvoltooid verhaal, we hoorden het al na de eerste 

lezing. 

Daarin lazen we in Exodus de cliffhanger van het uittocht-verhaal: de achtervolging van de 

Israëlieten, het moment dat ze bijna zijn ingehaald. In deze tijden van Netflix krijgen we 

daar niemand meer nagelbijtend aan het scherm, maar vergeet dat even, denk je in: ze zijn 

gevlucht op voorspraak van hun charismatische leider, en het gaat fout, het gaat hartstikke 

fout. Binnenkort zijn ze weer gevangen, of dood. En Mozes zegt “wees niet bang, wacht rustig 

af”. Mozes was van de soort die los was van de werkelijkheid. Hij zag waar het heen ging, hij 

wist alleen nog niet hoe… 

In Matteus lazen we een verschijning van een Engel van de Heer. Hij licht op. We hoorden 

eerder “Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie…”  

En dan spreekt hij “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is 

niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft”.  

En vervolgens stuurt de engel de leerlingen naar Galilea, “waar hij zal verschijnen”. Hij zag 

al waar het heen ging, je wist alleen nog niet hoe. Verbazing! Hou dat even vast, ik kom er 

straks op terug. 

Ik had jullie beloofd dat ik iets zou zeggen over de Matthäus Passion die ik node gemist heb, 

afgelopen week. Mijn vader vertelde eens dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in Friesland 

een hoop onderduikers hadden “uit het Westen” waar ze een traditie hadden met de 

Matthäus Passion. Op dat moment kennelijk nog niet in Bolsward, Friesland. Dankzij die 

invloed is er in oorlogstijd daar een Matthäus Passion opgevoerd. Een aantal van zijn zussen 

heeft toen in het koor gezongen, vertelde hij. Dat was de start van de Matthäus traditie. 

In dit geval was er de behoefte om ondanks de bezetting muziek te maken die voeding gaf 

aan de verbeelding. Los van oorlog, dood, vervolging, onderdrukking… 

Wie kent nog het verhaal van de drie gebroeders Bourequat die ruim achttien jaar gevangen 

zaten in Marokko, het grootste deel in een gevangenis zonder daglicht. Toen ze eruit 

kwamen, in 1991, waren hun ledematen vergroeid en ze waren tien centimeter korter.  

Hoe ze overleefd hadden? Ze hadden hun verjaardagen, huwelijksfeesten, geboorten 

gevierd, grand diners bij kaarslicht, menu’s bedacht en verteld. En eindeloze wandelingen in 

Parijs gemaakt.  
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Ondanks alles, de dramatische omstandigheden, vertelden ze elkaar verhalen. En met die 

verhalen hielden ze elkaar in leven. Het waren verhalen van vlees en bloed, van hoop en 

verwachting, van toewijding en trouw, van vriendschap en liefde, van eerlijkheid en geloof 

in elkaar. 

Het zijn die verhalen die ons ook nu zullen helpen om door deze tijd te komen. Deze tijd van 

eenzaamheid maar ook samen, op een andere manier. Deze tijd die zwaar is voor degenen 

die getroffen zijn. En steun kunnen ervaren omdat we het samen dragen. Deze tijd die 

stressvol is voor mensen in de zorg. Voor wie we klappen over de hele wereld. 

Van het blubbermonster van Volendam tot de tocht van Mozes door de woestijn, van de 

engel die spreekt van een overleden Heer tot de onderduikers in de Tweede Wereldoorlog 

die de Matthäus Passion gingen opvoeren en van het verhaal van de gebroeders Bourequat 

tot de klankresten van een onvoltooid verhaal… dit is wie we zijn, lieve mensen. Wij, Duiven 

in 2020, in vrijwillige quarantaine, geven ons leven betekenis door ons niet af te vragen wie 

we zijn en in welke nare film we terecht zijn gekomen, maar wat we kunnen betekenen voor 

een ander. Door boodschappen te doen, een praatje te maken op anderhalve meter afstand. 

Elke dag iemand op te bellen, zoals mijn schoonvader doet. Een pagina in te richten op de 

website van de Duif. Voor bezinning, voor duiding en tegen de verveling, zoals Diana deed. 

We zullen er straks even naar kijken. 

En door in deze viering te zijn en na afloop nog even te blijven, om te kijken voor wie je nog 

iets kunt betekenen. Of wie je gaat bellen of mailen, de komende tijd. Welke bijdrage jij kunt 

leveren. Of waar je behoefte aan hebt en aan wie je dat kunt vragen. 

Dat wens ik ons toe. En dan wordt ons glas niet halfvol, niet vol, maar anderhalf keer zo vol!  

Moge het zo zijn 

 

Pianomuziek van Irina 

 

Voorbeden 

Acclamatie: Woorden van waarde, woorden van wijsheid, blijf bij ons 

Ik wil bidden voor degenen die getroffen zijn door het Corona virus. De families die één of 

meer mensen moeten missen. De naasten van die 1400 mensen die nu op de intensive care 

liggen. Maar ook die ouderen die binnen moeten blijven omdat het te gevaarlijk is om naar 

buiten te gaan en eenzaam zijn. En voor de zorgmedewerkers en schoonmakers, die 

bepalend zijn voor de bestrijding van de ziekte in ons land. Voor de handhavers, die hun best 

doen om iedereen bij de les te houden, zodat we volhouden. Voor de orkesten, 

toneelgezelschappen, dansers, hoteliers, restaurant-houders, kroegbazen, die ineens hun 

omzet tot nul of bijna nul zien teruglopen.  

Voor ons allemaal, dat we ons richten op de hoop die óók in deze tijd besloten ligt.  

Onze Vader gezongen door Musicalopleiding Momdriaan ROC Den Haag 

Baba Yetu (Swahili) 

Baba yetu, yetu uliye 

Mbinguni yetu, yetu amina! 

Baba yetu yetu uliye 

M jina lako e litukuzwe. 
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Utupe leo chakula chetu 

Tunachohitaji, utusamehe 

Makosa yetu, hey! 

Kama nasi tunavyowasamehe 

Waliotukosea usitutie 

Katika majaribu, lakini 

Utuokoe, na yule, muovu e milele! 

Ufalme wako ufike utakalo 

Lifanyike duniani kama mbinguni. 

(Amina) 

Onze Vader 

Onze Vader, die in 

de Hemel zijt. Amen! 

Onze vader, 

Uw Naam worde geheiligd. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons 

onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving, maar 

verlos ons van het kwade. 

Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, 

op aarde zoals in de Hemel. 

(Amen) 

Zegen 

Aan het einde van deze viering wil ik de Zegen vragen voor jou en al je dierbaren, met deze 

woorden:  

 De Eeuwige zij voor je om je de weg te wijzen 

 De Eeuwige zij achter je om je in de armen te sluiten en je te beschermen tegen 

gevaar 

 De Eeuwige zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen 

 De Eeuwige zij in je om je te troosten als je verdriet hebt 

 Hij omgeve je als een beschermende muur als anderen over je heen vallen 

 De eeuwige zij boven je om je te zegenen 

 

Zo zegene je de Eeuwige vandaag en alle dagen van je leven 

 

 

DAN ZAL IK LEVEN     H.Oosterhuis/A.Oomen 

 

Het zal in alle vroegte zijn, als toen. 

De steen is weggerold. 

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
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Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mijzelf. 

Mensen komen mij tegemoet - 

wij zijn in bekenden veranderd. 

 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 

Volle schoven zie ik, lange halmen,  

aren waarin de korrel zwelt. 

Bomen omranden het bouwland. 

Heuvels golven de verte in, 

Bergopwaarts en worden wolken. 

 

Daarachter, kristal geworden, verblindend, 

de zee die haar doden teruggaf. 

 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 

Wij worden wakker van het eerste licht. 

Alsof iemand ons bij naam en toenaam  

heeft geroepen. (2x) 

 

Dan zal ik leven. (3x) 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 
 


