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Om ontferming bidden wij 

voor alles waartegen wij geen verweer hebben 

dan enkel onze weerloosheid 

 

Om ontferming bidden wij 

voor alles wat in ons verschrompeld is 

en haast onvindbaar 

 

Om ontferming bidden wij 

voor de stilte van elk begin 

waar uw licht op valt 

 

 

  



 

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’.)  

 

 

 

 

 
Evangelie van Johannes 

hoofdstuk 20: 11-16 

 

 

  



Waar iemand je heeft geraakt 

daar heb je hem, of haar, ook lief gekregen. 

En in datzelfde zielsgebied schuurt de pijn 

als je die liefde verliest. 

 

En haast zonder dat je ’t weet 

is er iets in je 

wat roerloos wordt. 

 

Hoe dat is, 

als wat ontbreekt zo aanwezig is. 

 

Wat is sterker dan de dood? 

Erger dan de dood is misschien dit: 

dat je geen dode meer hebt. 

 

Je wordt getroffen door deze Maria van Magdala, 

hoe ze daar staat, 

van hoofdhaar tot voetzool vervuld van zijn afwezigheid. 

En dat ze hem niet vindt waar ze hem hebben neergelegd. 

Dat hij weg is. 

Niet alleen dood, maar ook weg. 

 

En je vraagt je af: 

wat is er eigenlijk zo goed aan Goede Vrijdag? 



 

De grondeloze verbijstering 

als je een kind verliest, 

een partner, of een vriend. 

 

De verslagenheid 

over wie in het eindeloze vluchten is bezweken, 

omgekomen en weg, 

Zo weg dat ze onvindbaar zijn. 

 

De mooiste d die ooit in de muziek geschreven is 

staat volgens musicus Reinbert de Leeuw in Via Crucis, 

muziek van Franz Liszt bij de Veertien Kruiswegstaties. 

In het eerste deel van de Vierde Statie hoor je geen d. 

De piano zwerft en springt en sleurt en sliert met elf tonen  

rond die ene lege plek in de toonladder. 

De twaalfde ontbreekt. 

Als hij dan eindelijk komt, die d, hoog en dolcissimo, 

dan klinkt hij als een verlossing. 

Alsof de wolken breken en er licht door valt. 

 

Opstanding kan over veel gaan. 

Over opstand, je omkeren, 

over solidariteit, visioenen, over leven  

en ook over overleven. 



 

Een paar jaar geleden lag er een oude man in het ziekenhuis. 

Voor hem ging opstanding maar over één ding. 

Het was een schat van een man  

en ik was meteen gecharmeerd van hem  

omdat hij zulke mooie zinnen kon zeggen. 

Er was iets geconstateerd waarvan de dokter zei: 

u moet denken in maanden, niet in jaren. 

Een heel kerkelijke Zeeuw die na de watersnoodramp  

van 1953 in het hoge noorden was beland. 

 

Dat zijn vrouw dement was en in een verpleeghuis,  

dat vond hij heel erg. 

Dat hij zelf zo ziek was, dat vond hij ook erg. 

Maar dat zijn beide dochters,  

intussen 50-plus en erg begaan met hun vader, 

zich van de kerk hadden afgewend en niets meer  

van God of verlossing wilden weten, 

dat was het allerergste. 

 

Pa, vroegen zijn dochters, op bezoek,  

wat wil je zaterdag graag voor je verjaardag? 

Och, zei hij, ik heb maar één wens: 

dat jullie toch deelachtig mochten worden  

de liefde van Christus en dien gekruisigd. 



Waarop de dochters zeiden: Pa,  

als je daar nou niet over ophoudt, dan komen we zaterdag niet. 

 

Ik wil de anderen in de Peper niet tekortdoen, 

maar om zonder uitleg te kunnen begrijpen 

wat voor wereld er schuil ging achter de wens van die man - 

ik vermoed dat dat alleen is weggelegd  

voor rechtgeaarde calvinisten van 60+. 

Nou, 60-plussers zie ik hier en daar wel. 

Maar dat calvinisme – 

vroeger kon je dat wel zo ongeveer aan het kapsel aflezen. 

Maar ja… 

moet je nou eens om je heen kijken. 

 

Pa is een hele lieve man, zeiden ze later tegen mij, 

maar de hele familie is in de negentiende eeuw blijven steken. 

Nee, aanknopingspunten genoeg  

om de paasklokken wat vrolijker te laten luiden 

over zijn aardse tranendal. 

 

Maar gelukkig, 

iets in zijn ogen maakte me schuchter. 

En ik weet ook wel wat dat was. 

Het verdriet over zijn dochters was waarachtig, 

zoals zijn geloof waarachtig was. 



Misschien is het niet zozeer waarheid waar je mee vooruit kunt, 

maar de waarachtigheid in hoe je leeft. 

 

Zoiets als Pasen: 

van de opstanding niet het dogma, 

maar het onverhoedse geschenk dat je waarachtig  

kunt leven. 

 

Dat paasverhaal,  

of het waar is wat ze beweren 

wat er gebeurd moet zijn, 

dat hij uit de doden is opgestaan. 

Anderen zeggen dat dat niet kan. 

En het kan ook niet. 

Het is toch niet te geloven 

dat het licht niet gedoofd is 

hoewel het gedoofd is. 

 

Op de eerste dag van de week, vroeg in de morgen,  

het was nog donker, kwam Maria van Magdala bij het graf. 

 

Dit is een eindeloos mooie zin van het begin. 

Zo begint het hoofdstuk van Johannes  

waaruit we de tekst over Maria hebben gelezen. 

 



Zo prachtig doorzichtig geschreven, 

want als je er doorheen kijkt 

dan lees je opeens het scheppingsverhaal, 

over het begin, dat het nog donker is,  

dat God sprak op die eerste dag: er moet licht komen. 

Hoe hij de aarde en de mensen tevoorschijn roept, 

en ze plaatst in de Hof van Eden,  

een mens van God in de tuin van het paradijs. 

Om te ontvangen en te behoeden wat leeft 

en gaat leven. 

 

Die man in de graftuin,  

Maria ziet hem voor de tuinman aan. 

Maar als je door dit hoofdstuk heen kijkt 

dan zat ze er dus eigenlijk niet zover naast. 

 

Daar staat hij, in het eerste licht. 

Maria ook, maar ze weet het niet. 

Hij ziet haar. 

Hij zegt niet: huil maar niet, want ik ben opgestaan. 

Hij zegt: waarom huil je? Wie zoek je? 

 

Ja,  

wie zoek je als je huilt? 

 



Hij noemt haar bij haar naam. 

Alsof hij haar tevoorschijn roept 

uit leeg en verloren en zonder uitzicht. 

 

Het lijkt wel of zij opstaat, 

uit de bevangenheid van haar rouw. 

Ze zegt: Rabboeni. 

Ze herkent hem. 

Die stem,  

hoe hij haar naam zegt. 

 

Alles wat teniet doet is hem vreemd. 

 

Ze herkent hem, 

want hoe iemand heeft geleefd en liefgehad, 

misschien kun je dat niet begraven. 

 

Wat het prijsgeeft,  

dit verhaal. 

 

Hoe het zich verbergt,  

dat geheim, 

als ooit van liefde het begin. 

 

 



Iets in jou is roerloos. 

Je keert je om 

en in dat keren 

huivert een oeroud gebed, 

als de zucht uit het Hooglied van de liefde: 

 

ach jij, die in de tuin vertoeft, 

laat mij je stem toch horen. 

 

 

 

  



Het zal in alle vroegte zijn als toen. 

De steen is weggerold. 

Ik ben uit de grond opgestaan. 

Mijn ogen kunnen het licht verdagen. 

Ik loop en struikel niet. 

Ik spreek en versta mij zelf. 

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. 

Dan zal ik leven.    

 

Tekst:   Huub Oosterhuis 

 Muziek: Antoine Oomen  



 

 

ZEGENBEDE 

 

 

dat het begin van elk begin 

licht mag zijn 

 

en dat wij zo ontvangen 

dat van elk licht geen licht verdwijnt 

  



  



  



 

Pasen  

 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 

kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 

met boerse rijtjes primula verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het 's nachts gedaan: 

 

daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 

 

  

Ida Gerhardt.  

Vijf vuurstenen, 1974 

  



 


