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Dagthema: Binnenstebuiten 
 
Overweging 4 april – Bert van der Meer 
 
“…een betekenisvol leven voor jou. Dat jij hier nu zit, in de Paasviering van de Duif in 2021, dat 
zegt iets over jou. Het zegt iets over ons, dat we ons willen laven met teksten waar mensen al 
eeuwenlang …” 
 
Opening      
    
Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt, 
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader, 
dragen wij in eerbied dit samenzijn op. 
 
Wij delen brood, wij delen wijn, 
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest.  
Amen 
 
Lied   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. 
 
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. 
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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". 
 
Ontsteken van de Paaskaars 
 
Welkom en inleiding 
Ooit was ik in Berlijn met Pasen, samen met mijn ouders en mijn zus. Wij woonden daar een 
indrukwekkende Paaswake bij, waar het aan het begin zó donker was dat je bijna op de tast 
in de kerkbank schoof. En niet kon zien wie er naast je kwam zitten. Toen het licht werd 
binnengedragen werd dat, kaarsje voor kaarsje, van achteruit naar voren doorgegeven. Het 
licht en de warmte van de kaarsen verspreidde zich door de kerk en al snel was de kaarsgloed 
zo sterk dat we elkaar goed konden zien. 
Een beetje zoals je hier ziet op deze screenshot van een Paasviering in Antwerpen. 
Welkom in deze viering op zondag 4 april 2021 met als thema Binnenstebuiten! 
Een jaar geleden deed ik ook de Paasviering vanuit dit huis. Dat was toen de tweede viering 
vanuit Zoom. En nu: het lijkt wel een beetje gewoon te worden, hè, heb jij dat ook?  
Nog een paar maanden wachten, mensen, dan mogen we ook weer naar de Duif.  
Samen met Ellen de Jong ga ik voor in deze viering. We hebben een hoop moois op het 
programma staan: Het Paaslied Vroeg in de morgen, één van mijn favorieten. We lezen uit 
Jesaja en uit Johannes. Het Johannes evangelie is ook een favoriet. Het begint heel literair, 
een beetje raadselachtig en het bevat heel veel verhalen die je niet in de andere evangelies 
tegenkomt. Het wordt toegeschreven aan Johannes, die een lang leven had en dus meer tijd 
had voor reflectie. En het bevat veel symboliek met het getal zeven, daar zal ik straks méér 
over vertellen. 
We staan vandaag aan het einde van onze Paasserie “Binnenstebuiten”. We schreven: 
“Op weg naar Pasen keren we de dood binnenstebuiten, om nieuw leven te ontdekken. Nu, 
in Coronatijd, keren we ons naar binnen en reflecteren op waar we ons bevinden. Omdat we 
elkaar zo weinig in levenden lijve zien, kost het moeite om ons met anderen te verbinden. 
Wij zijn het die het Goddelijke naar buiten kunnen brengen, de wereld in.” 
Marc startte met “eerst naar binnen”, daarna Helma met “wat geef je aandacht”. Daarna 
volgden Hans met “staan voor waar je in gelooft”, Diana “van niets in overvloed”, Ingeborg 
met “Tot leven komen” en met Jans “Tegendraads” gingen we de goede week in. En daar 
konden we met Ingeborg zingen op Witte Donderdag en Bart-Jan vertelde over De Pijnlijke 
Weg op Goede Vrijdag. 
Een aantal van hen zal ook vandaag een bijdrage te leveren, bij de voorbeden. Wat zijn we 
toch rijk met al onze voorgangers! 
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Aan het einde van deze inleiding wil ik even stil worden en je uitnodigen om alles van de dag 
even achter je te laten en naar binnen te keren, zodat we de woorden goed tot ons kunnen 
nemen. 
 
1e Lezing: Jesaja 25, 6-9: Het feestmaal op de Sion 
Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure,  
rijpe wijnen. 
Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee 
alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. 
God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde 
weg – de Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! 
Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is de Heer, hij was onze hoop. Juich en wees blij: 
hij heeft ons gered!’ 
 
Lied: Naar Psalm 24 H.Oosterhuis/A.Oomen  
 
Van God is de aarde en die haar bewonen. 
Van Hem zijn haar diepte en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op het water  
en duurzaam verankerd. 
Wie mag zijn hoogte beklimmen? 
Wie staan met geheven hoofd in zijn huis? 
Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld,  
afgekeerden van schijn en leugen. 
Mensen onkreukbaar, met licht geladen, 
die doen het goede dat moet gedaan, 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem,  
dat Hem wil zien met eigen ogen.  (herhalen vanaf “Van God is de aarde...”) 
 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Maakt u groter, oeroude deuren. 
Hier komt de eeuwige, de lichtende. 
Wie is de eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht om gerechtigheid, 
het is de God van de armen, de sterke. 
Poorten, heft uw hoofden omhoog, 
hier komt Hij, de God van de armen, 
de sterke, de eeuwige, de lichtende. 
Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, 
onze God, de eeuwige, de lichtende. 
(Herhalen vanaf “Van God is de aarde....”.) 
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2de lezing: Johannes 20,1-18 
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij 
het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug 
naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de 
Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus 
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere 
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich 
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam 
Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek 
die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het 
graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit 
de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. 
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze 
twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de 
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze 
hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze 
woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil 
je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt 
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus 
zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) ‘Houd 
me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en 
zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn 
God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik 
heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. 
 
Overweging 
Het Johannes Evangelie is anders dan de andere drie evangeliën. Waar de andere drie min of 
meer hetzelfde verhaal vertellen, bevat het Johannes evangelie veel unieke verhalen die 
niet in de andere drie voorkomen. Het is ook waarschijnlijk later opgeschreven door 
Johannes, die als enige apostel van ouderdom is gestorven.  
Het Johannes Evangelie staat bol van symboliek met het getal zeven. Zo zijn er zeven 
wonderen, van de bruiloft in Kana tot de opwekking van zijn vriend Lazarus. Dat zijn er zes; 
Jezus’ verrijzenis is de zevende. We lazen al deze verhalen in de afgelopen weken. 
Hij krijgt ook zeven titels van mensen die hij in de eerste hoofdstukken van het evangelie 
ontmoet, van “Lam van God” tot “De Mensenzoon”. En hij zegt ook zelf wie hij is, en dat ook 
zeven keer, in “Ik ben het brood des levens”, “het licht der wereld” tot “de weg, de waarheid 
en het leven”. Die claims wekken vaak de woede van andere mensen, vaak de Farizeërs of 
Rabbi’s. 
Het Johannes evangelie, zo lezen we aan het einde in hoofdstuk 21, is opgeschreven opdat 
wij, de lezers, tot geloof mogen komen. 
In dit evangelie is het verhaal van Maria van Magdala een verhaal met een grote 
gevoelswaarde. Maria gaat ’s-ochtends vroeg naar het graf samen met Simon Petrus en 
Johannes. Maria komt bij het graf aan en huilt. Dan verschijnt Jezus voor Maria, maar Maria 
herkent hem eerst niet. Pas als hij haar aanspreekt herkent ze hem en spreekt hem aan met 
“Rabboeni”. We vermoeden een innige band tussen haar en Jezus. Dat idee wordt nog wat 
smeuïger als je het apocriefe evangelie van Filippus erop naslaat. Daar is te lezen “Christus 
hield meer van Maria dan van alle leerlingen. Hij kuste haar dikwijls op haar mond.  
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De andere leeringen zeiden tegen hem “Waarom houdt u meer van haar dan van ons 
allemaal” die Jezus beantwoordde met een wedervraag “Waarom houd ik niet van jullie zoals 
van haar?”- einde citaat. En er bestaat een evangelie van Maria Magdalena waarin zij ook 
naar voren komt als een leerling die Jezus goed kende. 
Of je deze verhalen beschouwt als aantekeningen, notities of als de Schrift, allen kunnen, zo 
weten we sinds afgelopen week, veel invloed hebben op hoe we dingen zien. 
In elk geval lijkt vast te staan dat Maria Magdalena en Jezus een bijzondere band hadden en 
hij na zijn dood waarachtig aan hem verscheen.  
Ik heb zelf veel moeite gehad met de gedachte van verrijzenis, want dat strookt niet met mijn 
20e eeuwse opvoeding, de cognitieve wereldvisie. Alles dat je kunt meten is waar, zeker als je 
dat kunt herhalen. En anders is het niet waar, een verzinsel. 
Ik heb daar in de voorbereiding van deze viering op gereflecteerd, samen met Marc van der 
Giessen. Ik denk dat er naast deze ‘bewezen’ en cognitieve wereld nóg een wereld is die 
bestaat en die we allemaal kennen. Dat is bijvoorbeeld de verbondenheid die we ervaren, de 
liefde die we voelen. Lastig te meten, maar we kennen allemaal wel het gevoel van ergens 
heel erg welkom geheten worden. De deur die wijd open gaat, een hartelijke omhelzing, een 
mooie gedekte tafel, mensen die blij zijn je te zien, kinderen die je even aanraken. 
Als ik die wereld als vertrekpunt neem, dan is het helemaal niet zo ongeloofwaardig dat je 
iemand na zijn dood ontmoet. Ik heb jullie hier wel eens verteld dat mijn broer me 
verscheen, in een droom, een maand na zijn ongeluk, om me te vertellen wat er was 
misgegaan. Ik werd met kloppend hart wakker, dat kun je je voorstellen.  
Misschien heb je zelf ook wel eens die ervaringen. Ik hoor wel van mensen wiens partner is 
overleden, dat ze nog wel eens gesprekken voeren. En je kent zelf vast wel de gedachte dat je 
in een flits iemand denkt te herkennen op straat en je later realiseert dat dat niet kan, 
omdat die persoon al is overleden. Ik wel, ik had dat in de periode kort na het overlijden van 
mijn broer. 
Als je het van dááruit bekijkt heeft Maria Magdalena Jezus waarachtig gezien en daarvan 
getuigd. De verrijzenis is het zevende en laatste wonder dat Jezus voltooit in het Johannes-
Evangelie. 
We lazen eerder ook uit Jesaja, over het feestmaal op de Sion. De Sion was een hooggelegen 
berg in Jeruzalem, waar het paleis van de Hogepriester was. Daar wordt een feestmaal 
aangericht en wordt “het waas waarmee alle volken omhuld zijn” vernietigd. “Voor altijd 
doet hij de dood teniet”.  
Niet toevallig lezen we deze lezing op de dag van Jezus’ verrijzenis; deze lezingen uit het 
Oude Testament en het evangelie van Johannes zijn met elkaar verbonden. “Niets is toeval” 
wil Johannes ons hiermee aangeven. 
En dat niets toeval is, is ook de start van een betekenisvol leven voor jou. Dat jij hier nu zit, 
in de Paasviering van de Duif in 2021, dat zegt iets over jou. Het zegt iets over ons, dat we ons 
willen laven met teksten waar mensen al eeuwenlang troost uit putten. Om een goed mens 
te zijn voor onze naaste. Om te reflecteren op het leven dat we leiden. Te reflecteren op de 
wereld waarin we leven. Dat het ons hoop biedt om te lezen over mensen die ons 
voorgingen. Om elkaar te inspireren. 
Nog even één zijstap: In een Joods verhaal loopt iemand een winkel binnen. “Wat verkoopt u 
hier eigenlijk, vraagt de bezoeker? De engel achter de toonbank zegt: “alles wat u maar wilt”. 
“Werkelijk?”... zegt de bezoeker, “doe mij dan maar; vrede op aarde, een einde aan onrecht, 
geen honger en voor alle vluchtelingen een huis”. “O, wacht even”, zegt de engel, “U 
begrijpt me verkeerd. We verkopen hier geen vruchten, alleen maar zaden”....  
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Zo begon Ingeborg haar overweging op 21 maart. Ze gaf daarmee aan dat een zaadje eerst 
moet sterven om vrucht te dragen, sterven als ultieme vorm van loslaten. En gaf aan dat wij 
ook veel in ons leven kunnen loslaten om meer onszelf te worden, betekenis te geven aan 
ons leven. 
Jezus heeft zich die vraag vast ook gesteld, aan het einde van zijn leven. Of hij wel vrucht zou 
dragen. Vandaag vieren we Pasen in de 21e eeuw na Christus en weten we dat dat 
ruimschoots gelukt is.  
En het is gelukt, omdat er mensen waren die het hebben opgeschreven, zoals Johannes. 
Omdat er mensen die zich daarin verdiepen en er nieuwe woorden aan geven, zoals onze 
voorgangers.  
En mensen zoals wij die ernaar luisteren en daaruit kracht putten om te reflecteren op hun 
leven, er inspiratie uit te halen hun leven te richten naar zijn beeld en gelijkenis.  
Het is Pasen, er is nieuw leven, er is licht. We zijn bij elkaar, al is het online, we zijn 
verbonden. We houden elkaar vast en we kunnen uitzien naar het moment dat we schouder 
aan schouder in de Duif kunnen staan om te zingen en ons geloof te belijden. 
Ik geloof in Jezus, in het verhaal van zijn verrijzenis en ik geloof in ons! 
Zalig Pasen! 
 
Pianospel 
 
Geloofsbelijdenis 
 
V. Ik geloof in God de Vader, de Schepper van alle dingen. 
A. Verbinden wij ons om deze wereld als Gods schepping te bewaren en de goederen van 

de aarde met alle mensen te delen. 
V. Ik geloof in Gods zoon Jezus, die onze vrede is. 
A. Verbinden wij ons om ons te verzetten tegen de geest van 
         bedreiging van elkaar en in onze beslissingen 
         en in ons doen en laten de vrede tussen mensen 
         en de band tussen de volkeren te bevorderen.  
V. Ik geloof in God de heilige Geest die leven schenkt 
 in het aangezicht van de dood. 
A. Verbinden wij ons om onze angst voor de toekomst, 
 de berusting die ook ons overvalt,  
 met vertrouwen en hoop te overwinnen,  
         omdat wij weten dat de kracht van God  
         machtig is in de zwakken. 
V. Ik geloof in de eenheid van de kerk,  
         zoals God die wil en tot ons brengt. 
A. Verbinden wij ons om acht te slaan op elkaar, 
 voor elkaar open te staan en  
         met elkaar een antwoord te geven  
         op de liefde van God 
 in de dagelijkse werkelijkheid van ons leven. 
V.      Ik geloof in het Verbond van God,  
         dat Hij in Jezus vernieuwd heeft  
         voor alle mensen op deze aarde. 
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A. Verbinden wij ons om met elkaar op weg te gaan  
 in de verwachting dat God onze voeten zal richten 
 op de weg van de vrede. 
 
Voorbeden 
Onze diepste angst (Marianne Williamson)  
Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. 
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. 
We vragen onszelf af: wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? 
Maar waarom niet?!  
Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid. 
Er is niets verhevens in om jezelf klein te maken, zodat andere mensen zich niet onzeker 
zullen voelen. 
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie van de Eeuwige, die in ons is, tot uitdrukking te brengen. 
Dit is niet louter weggelegd voor enkelingen, maar voor ons allemaal 
Als we ons eigen licht laten schijnen, 
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen. 
Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst, dan zal onze aanwezigheid anderen 
automatisch bevrijden. 
 
 
Lied: Die Gang         https://youtu.be/NWJbO2Y3YsA 
In die donker gang is 'n lig wat skyn 
Maar die vlam is delikaat en fyn 
En ek het verlang na die lentetyd 
Op my oom se plaas sonder elektrisiteit 
 
My tannie sê: "My kind, my kind 
Die liefde en die motte is blind 
Die vlam is delikaat en fyn 
en dit kan soos ’n dief in die donker nag verdwyn 
 
Diep in die donker gang het ek na iets verlang 
Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring 
Ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn 
En soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai 
 
Laat een aand word die nag soos dag 
Soos die storm bars met al sy krag 
En ek het in die gang weggekruip 
Want ek was so bang vir die elektrisiteit 
 
 
Diep in die donker gang het ek na iets verlang 
Ek het die wind hoor sing, lente sal liefde bring 
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Ek het die dag hoor kwyn, dis net die son wat nou verdwyn 
En soos die aarde draai, sal 'n haan weer kraai 
 
As die donker my kom haal en die Here my nie soek nie, 
as die osoonlaag vergaan 
en in 'n kandelaar van sterre val, 
begrawe my hart op Klein Tambotieboom 
en strooi my as oor die Bosveldhorison. 
 
Slotlied: 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. 
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) 
 
Zegenbede 
De Eeuwige zij voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige zij achter je, om je in de armen te sluiten 
en om 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. 
De Eeuwige zij rondom je als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Eeuwige zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene God jou vandaag, morgen, alle dagen van je leven 
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Donaties  
Wij vragen om je bijdrage over te maken aan De Duif. We hebben geen inkomsten meer van 
collectes en de kosten van de huur van De Duif gaan gewoon door. Dus ondersteun onze Duif, 
maak je gulle bijdrage over. Draag bij wat je kunt missen. Er zijn meerdere manieren om dat 
te doen: 
Optie 1: klik op onderstaande link om een donatie te doen. (Je krijgt dan na invullen van 
bedrag en keuze bank, een QR code te zien die je moet scannen met de Bankieren-app op je 
telefoon.) Optie 2: een bedrag overmaken via ons bankrekeningnummer: NL20 RABO 0173 
6297 92 ovv Stichting De Duif. Hartelijk dank!  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
 
 
 
 
 
 
 
 


