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Lente 

De lente is begonnen. De bolletjes in de grond laten zichzelf 

weer boven op de grond op bloemrijk wijze zien . Op het mo-

ment dat ik het voorwoord voor deze Nieuwsbrief schrijf, komt 

de zon mijn studeerkamer binnen. Door het raam kijk ik naar de 

bomen waar - op de takken - de knoppen op openspringen staan. 

De dagen worden langer en we kunnen weer nieuw leven om ons 

heen zien. Op straat en in de winkels lijken de mensen wel blijer. 

Mooi! 

In het Oratorium Die Jahreszeiten van Haydn klinkt in het koor 

'Komm, holder Lenz, des Himmels Gabe, komm. Aus ihrem To-

desschlaf erwecke die Natur' (vrij vertaald: Kom, lieve lente, ge-

schenk uit de hemel, kom en wek de natuur uit haar doodsslaap). 

De stemmen spreken dan een verlangen naar nieuw leven uit, net 

als de winter achter ons ligt. De verduistering voorbij. 

Bijzonder dit jaar in deze periode, was de zonsverduistering. Bij 

de vorige zonsverduistering in 1999 was ik met vakantie in Fran-

krijk. Op het moment dat dit gebeurde gedroeg de natuur, lees de 

vogels, zich anders. Het gekwetter van de vogels verstomde voor 

even. Het werd een stuk kouder en de kracht van de zonnestralen 

leek verdwenen. Alsof het plotseling het duister in viel. Het le-

verde een bijzondere ervaring op. Alles even leek stil te staan. 

In de afgelopen weken werden we ook gevraagd even stil te 

staan en na te denken over hetgeen ons lief en dierbaar was, 

maar ook over de zaken die we het liefst zouden vergeten, mis-

schien wel onderbelichte episodes, zonder iets aan te hebben ge-

daan.  

De vastentijd (of Lent in het Engels) vraagt van ons juist wel 

aandacht te geven aan onafgemaakte zaken om zo met volle 

vreugde het feest van Pasen te kunnen vieren. En toch… als je 

niet in staat bent geweest om alle onverwerkte ervaringen te 

overwegen of tot een goed einde te brengen, kun je opnieuw be-

ginnen (ook na de vastentijd). Ieder moment dat je opzoek bent 
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naar God, in een tocht waarop je verzoening wil bereiken is meer 

dan de moeite waard. Het leven als christen wordt niet bepaald 

door een strak tijdschema. Het je verbonden weten met je Schep-

per daarentegen is het allerbelangrijkste, vier jaargetijden lang. 

We zijn op weg naar Pasen. Die weg kenmerkt zich door reflec-

tie op ons leven. Die weg kunnen we in vertrouwen gaan, ja zelfs 

op vreugdevolle wijze. Het einde van die tocht van veertig dagen 

lang loopt uit op nieuw leven. Een leven waarin je opstaat met 

Christus. De dood (het oude leven) mag je achter je laten, het 

licht van Pasen tegemoet. 

Pastoor Joop 
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Levende wijsheid 

God in de hemel,  
uw naam worde recht gedaan,  
vestig uw nieuwe gemeenschap van hoop  
hier op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons wat nodig is deze dag.  
Vergeef ons wat wij misdeden,  
zoals wij ook anderen vergeven.  
Beproef ons niet boven onze kracht,  
behoed ons voor alle kwaad  
Want U omhelst recht en liefde en vrede,  
nu en tot het einde der tijden. Amen 

(Naar het "Onze Vader") 

 

 

Gevelsteen Amsterdam, Emmaüsgangers 
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Hoe het roodborstje aan haar  

rode veren komt 

Een religieus sprookje uit Zweden 

Wanneer God de dieren schept en schildert, noemt hij het roodborstje 
'roodborstje'. Het is echter een grauw vogeltje zonder één rode veer. 
God zegt dat hij die rode veren zelf moet verdienen. Dat lukt hem uit-
eindelijk op de dag dat Jezus gekruisigd wordt. 

Het was in de tijd dat God de wereld schiep, toen hij niet alleen 

hemel en aarde maakte, maar 

ook alle dieren en gewassen en 

hun tegelijkertijd een naam gaf. 

Er zijn veel verhalen uit die 

tijd, en als men die kende, zou 

men ook in staat zijn alles in de 

wereld, wat men nu niet kan 

begrijpen, te verklaren. 

Nu gebeurde het op een dag dat 

God in het paradijs de vogels zat te schilderen en dat de verf in 

de verfpotten opraakte, zodat de distelvink zonder kleur geble-

ven zou zijn, als God niet alle penselen aan diens veren had af-

geveegd. 

Toen kreeg ook de ezel zijn lange oren, omdat hij de naam die 

hij gekregen had maar niet kon onthouden. Zodra hij een paar 

stappen op de wei in het paradijs zette, vergat hij zijn naam. Al 

driemaal was hij teruggekomen om te vragen hoe hij heette en 

God werd wat ongeduldig, pakte hem bij beide oren en zei: "Je 

naam is ezel, ezel, ezel!" En terwijl hij dat zei, trok hij de oren 

van het dier een stukje omhoog, zodat het beter zou horen en 

onthouden wat hem gezegd werd. 

Op die dag werd ook de bij gestraft. Want zodra de bij gescha-

pen was, begon ze onmiddellijk honing te verzamelen en alle 

mensen, die merkten hoe heerlijk de honing geurde, kwamen 

aangelopen om te proeven. Maar de bij wilde alles zelf houden 

en joeg met haar giftige angel iedereen weg, die om honing 
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kwam. Dat zag God en onmiddellijk riep hij de bij tot zich om 

haar te straffen. "Ik heb je de gave geschonken om honing te ver-

zamelen, het mooiste wat er in de schepping is," zei God. "Maar 

daarom heb ik je nog niet het recht gege-

ven om hardvochtig tegenover je naaste 

te zijn. Onthoud dus maar goed dat je 

moet sterven, als je iemand steekt, die je 

honing wil proeven." Ja, er gebeurden 

die dag allerlei wonderlijke dingen. Zo werd de krekel blind en 

verloor de mier haar vleugels. 

God, groot en vriendelijk, was de hele dag druk bezig te schep-

pen en in 't leven te roepen. En tegen de avond kwam het in hem 

op om een kleine, grauwe vogel te maken. "Onthoud goed dat je 

naam roodborstje is," zei God tegen de vogel, zette hem op zijn 

hand en liet hem vliegen. 

Maar toen de vogel een poosje had rondgevlogen en de mooie 

aarde had bekeken, wilde hij ook zichzelf wel eens bekijken. 

Toen zag hij dat hij helemaal grijs was, tot zijn borst toe.  

Roodborstje keerde en draaide en spiegelde zich in het water, 

maar hij kon geen enkele rode veer ontdekken. 

De vogel vloog terug naar God, die daar zacht en vriendelijk zat, 

terwijl de vlinders, die uit zijn hand te voorschijn kwamen, om 

zijn hoofd vlogen. Duiven kirden op zijn schouders en uit het 

veld om hem heen bloeiden rozen, leliën en duizendschonen op. 

Het hart van de kleine vogel bonsde hevig van angst. Toch vloog 

hij in lichte bogen steeds dichter naar God toe en uiteindelijk 

ging hij op diens hand zitten. 

God vroeg wat hij wenste. 

"Ik wil u maar één ding vragen," zei de kleine vogel. 

"Wat wil je weten?" vroeg God. 

"Waarom moet ik roodborstje heten, als ik van mijn snavel tot de 

punt van mijn staart helemaal grauw ben? Waarom word ik 

roodborstje genoemd, als ik geen enkele rode veer bezit?" Het 

vogeltje zag God smekend aan met zijn zwarte oogjes en draaide 
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heen en weer. Om zich heen zag hij fazanten, helemaal rood met 

wat goudstof besprenkeld, papegaaien 

met weelderige rode halskragen en ha-

nen met rode kammen, om nog maar 

te zwijgen van vlinders, goudvissen en 

rozen. 

Natuurlijk dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig was - maar 

één druppeltje verf - om hem tot de mooie vogel te maken, waar 

zijn naam bij paste. 

"Waarom moet ik roodborstje heten, terwijl ik helemaal grijs 

ben?" vroeg de vogel opnieuw. En hij verwachtte dat God zou 

zeggen: "Ach, vriendje, ik zie dat ik vergeten heb je borstveren 

rood te schilderen, wacht maar even, dan is het zo klaar." Maar 

God lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb je roodborstje ge-

noemd en roodborstje zul je heten. Maar je moet zelf maar zien, 

dat je je rode borstveren verdient." Toen hief God zijn hand op 

en liet de vogel opnieuw uitvliegen. 

In diep gepeins vloog de vogel in het paradijs rond. Wat zou een 

kleine vogel als hij kunnen doen om zich rode veren te verwer-

ven? Het enige wat hij kon bedenken was in een doornstruik te 

gaan wonen. Daarom begon hij een nest te bouwen tussen de ste-

kels van een dichte doornstruik. Het was alsof hij verwachtte, dat 

een rozenblad zich bij zijn keel zou vastzetten en die zou kleu-

ren. 

Een oneindige hoeveelheid jaren was verstreken sinds die dag, 

de heerlijkste ter wereld. Sindsdien hadden mensen en dieren het 

paradijs verlaten en zich over de aarde verspreid. De mensen 

hadden inmiddels geleerd om het veld te ontginnen en de zee te 

bevaren. Ze hadden zich kleren en versierselen aangeschaft en al 

lang geleden geleerd om grote tempels en machtige steden te 

bouwen, zoals Thebe, Rome en Jeruzalem. 

Toen brak een nieuwe dag aan, die ook lang herdacht zou wor-

den in de geschiedenis van de aarde. Op de morgen van die dag 

zat vogel Roodborst op een kleine, kale heuvel buiten de muren 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://mkbvisie.wordpress.com/category/authenticiteit/&ei=5crVVMyFKsac7gbU6ICYCw&bvm=bv.85464276,d.d2s&psig=AFQjCNEhAmXMRSiiabkNrN5HJu4xV1UUUg&ust=1423383658165244
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van Jeruzalem te zingen voor zijn jongen, die midden in een lage 

doornstruik in een nestje lagen. Het roodborstje vertelde zijn 

kleintjes over de wonderbare dag van de schepping en hoe hij 

zijn naam had gekregen, net zoals alle roodborstjes hadden ge-

daan vanaf het eerste, dat Gods woord had gehoord en was opge-

vlogen van zijn hand. 

"En kijk nu toch eens," besloot hij treurig. "Zoveel jaren zijn 

verstreken, zoveel rozen hebben gebloeid en 

zoveel jonge vogels zijn uit hun ei gekropen, 

sinds de dag van de schepping, dat niemand 

ze kan tellen en nog altijd is het roodborstje 

een kleine, grijze vogel. Het is hem nog 

steeds niet gelukt zijn rode borstveren te verwerven." De jongen 

sperden hun snavel wijd open en vroegen of hun voorvaderen 

niet geprobeerd hadden iets groots te verrichten, om zo die on-

schatbare rode kleur voor zich te winnen. 

"We hebben alles gedaan wat we konden," zei het vogeltje, 

"maar alles is mislukt. Meteen al het eerste roodborstje ont-

moette eens een andere vogel, die sprekend op hem leek en 

waarvan hij meteen zoveel begon te houden, dat hij zijn borst 

voelde gloeien. Och, dacht hij toen, nu begrijp ik het! Het is de 

bedoeling van God, dat ik met zoveel warmte zal liefhebben, dat 

mijn borstveren rood worden door de gloed van de liefde, die in 

mijn hart woont. Maar het lukte hem niet, zoals het niemand na 

hem lukte en zoals het ook jullie niet zal lukken." De jongen 

tjilpten bedroefd en begonnen er al over te treuren, dat die rode 

kleur nimmer hun donzige borstjes zou sieren. 

"Ook op het zingen hebben wij onze hoop gevestigd," zei de 

oude vogel nu in lange, gerekte tonen. "Meteen al het eerste 

roodborstje zong zo, dat zijn borst van verrukking zwol en hij 

opnieuw begon te hopen. Ach, dacht hij, het is de zangersgloed, 

die in mijn ziel woont, die mijn borstveren rood zal verven. 
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Maar het lukte hem niet, zoals het niemand na hem lukte en zo-

als het ook jullie niet zal lukken." Opnieuw klonk een droevig 

gepiep uit de keeltjes van de halfnaakte jongen. 

"We hebben ook gehoopt op onze moed en onze dapperheid," 

zei de vogel. "Meteen al het eerste roodborstje streed dapper met 

andere vogels en zijn borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, 

mijn borstveren zullen rood worden van de strijdlust die in mijn 

hart gloeit. Maar het lukte hem niet, zoals het niemand na hem 

lukte en zoals het ook jullie niet zal lukken." De jongen piepten 

heel moedig, dat ze toch wilden proberen het voorrecht te ver-

werven, waarnaar het roodborstje al die lange jaren had ver-

langd. Maar de oude vogel antwoordde hun droevig, dat dit on-

mogelijk was. Hoe konden zij die hoop koesteren, waar vele uit-

stekende voorvaderen het doel niet hadden kunnen bereiken? 

Wat konden ze meer doen dan zingen, liefhebben en vechten? 

Wat konden... 

De vogel hield midden in die zin op, want uit een van de poorten 

van Jeruzalem kwam een menigte mensen naar buiten en ieder-

een liep snel naar de heuvel, 

waar de vogel zijn nest had. Het 

waren ruiters op trotse paarden, 

krijgslieden met lange speren, 

beulsknechten met hamers en 

spijkers, waardig voorttrekkende 

priesters en rechters, huilende 

vrouwen, maar vooral een troep 

wild rondspringend, loslopend 

volk, een afschuwelijk schreeu-

wende bende straatslijpers. Een 

klein grijs vogeltje zat trillend 

op de rand van zijn nest. Het 

was bang dat de doornstruik ie-

der moment vertrapt en zijn jon-

gen gedood zouden worden. 
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"Wees voorzichtig!" riep hij de weerloze diertjes toe. "Kruip 

dicht bij elkaar en wees doodstil. Er komt een paard aan, dat 

dwars over ons heen zal gaan, en een soldaat met sandalen met 

ijzeren zolen. Er komt een hele woeste bende aanstormen." Op-

eens hield de vogel op met waarschuwen en bleef doodstil zitten. 

Bijna vergat hij het gevaar waarin hij verkeerde. 

Plotseling sprong hij in het nest en spreidde zijn vleugels over 

zijn jongen uit. "Nee, dit is al te vreselijk," zei hij, "ik wil niet 

dat jullie dit zien. Daar komen drie misdadigers aan, die gekrui-

sigd moeten worden." En hij spreidde zijn vleugels nog verder 

uit, zodat de jongen niets konden zien. Ze hoorden alleen de 

dreunende hamerslagen, de jammerkreten en het wilde gejoel 

van het volk. 

Met ogen groot van ontzetting volgde het roodborstje het hele 

schouwspel, terwijl hij niet in staat was zijn blik van de drie on-

gelukkigen af te wenden. 

"Wat zijn de mensen wreed," zei de vogel na een poosje. "Het is 

hun nog niet genoeg die arme schepsels aan het kruis te nagelen. 

Nee, ze hebben op het hoofd van die ene ook nog een kroon van 

scherpe doornen gezet." 

"Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben verwond, zodat 

zijn bloed vloeit," ging hij voort. "En die man is zo kalm en kijkt 

met zulke zachte ogen om zich heen, dat iedereen wel van hem 

moet houden. Het is alsof een pijl mijn hart doorboort, nu ik hem 

zie lijden." Het vogeltje begon steeds meer medelijden te krijgen 

met de man die de doornenkroon droeg. 

Als ik mijn broeder de arend was, dacht hij, 

zou ik de spijkers uit zijn handen rukken en 

met mijn sterke klauwen iedereen op de 

vlucht jagen, die hem pijnigt. Toen hij zag 

hoe het bloed langs het voorhoofd van de ge-

kruisigde vloeide, kon hij niet langer stil in 

zijn nest blijven zitten. Ook al ben ik klein en 

zwak, toch kan ik wel iets voor die arme 
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gemartelde doen, dacht de vogel, verliet het nest en steeg op in 

de lucht, waarbij hij grote kringen rond de gekruisigde be-

schreef. Hij zweefde verschillende keren om hem heen zonder 

dichterbij te komen, want hij was een schuwe, kleine vogel, die 

het nog nooit gewaagd had dicht bij een mens te komen.  

Langzamerhand vatte hij moed, vloog naar hem toe en trok met 

zijn snavel de doorn uit, die in het voorhoofd van de gekruisigde 

was gedrongen. En terwijl hij dit deed, viel een druppel bloed 

van de gekruisigde op de borst van de vogel. De druppel breidde 

zich snel uit en kleurde al zijn tere borstveertjes. 

De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de vogel toe: 

"Door uw barmhartigheid hebt u nu verworven, waar uw voorva-

deren sinds de schepping van de wereld naar gestreefd hebben." 

Zodra de vogel in zijn nest terugkwam, riepen zijn jongen hem 

toe: "Uw borst is rood, uw veren zijn roder dan rozen!" - "Dat is 

alleen maar een druppel bloed van het voorhoofd van die arme 

man. Die verdwijnt zodra ik me in een beek of een heldere bron 

baad." Maar hoe het vogeltje ook baadde, de rode kleur week 

niet meer van zijn borst. 

En toen zijn jongen volwassen waren, vertoonden ook hun borst-

veren die schitterend rode kleur, zoals die tot op de dag van van-

daag op de keel en de borst van ieder roodborstje te zien is. 
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Het oudste beroep … 

Een Engelsman, een Belg en een Nederlander ontmoeten elkaar 

in de kroeg.  

Op een gegeven moment zeg de Engelsman: 'Weten jullie dat 

wij het oudste beroep van de wereld hebben? Timmerman, want 

wij hebben Noach nog geholpen met z’n ark.'  

'Ha', lacht de Belg, 'dan denk ik toch dat wij het oudste beroep 

hebben. Metselaar, want wij hebben nog geholpen bij de bouw 

van de Toren van Babel!'  

'Oooh...' zegt de Nederlander, 'dan denk ik toch echt dat wij het 

alleroudste beroep hebben! Elektricien! Want toen God de eer-

ste dag het licht ging scheppen, hebben wij die dag daarvoor de 

kabels nog aangelegd!'  

 

 

Torenbouw in Babel 

De oplettende lezer zal vaststellen dat in deze anekdote een fout 

zit. Welk beroep is ouder: timmerman, metselaar of elektricien.  

Elektricien is in ieder geval het oudste beroep …. 

Stuur uw oplossing aan: esdweedv@gmail.com -  Uit de goede 

oplossers wordt een 'voetreis naar Rome' verloot.  

De oplossing vindt u in de volgende Nieuwsbrief.  
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Najaarsretraite in Wahlwiller  

(Zuid-Limburg):  

'Omgaan met elkaar, te midden van zusters en 

broeders' 

In 2014 werd er een retraite georganiseerd in het Arnold Jans-

senklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij Wittem.  

Deze was specifiek bedoeld om vrouwen, die verbonden zijn met 

de nieuwe parochie i.o. van de H. Elia te Mijdrecht in contact te 

brengen met andere vrouwen binnen de Oud-Katholieke Kerk. 

Deze retraite is zo goed bevallen dat er zowel vanuit Mijdrecht 

als andere plaatsen het verzoek kwam ook dit jaar weer een re-

traite te organiseren.  

Pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar zal ook deze retraite lei-

den. 

Er is voor circa 25 deelnemers gereserveerd. Er zijn al een flink 

aantal aanmeldingen uit beide groepen. Maar 'hoe meer zielen 

hoe meer vreugd'.  

Data:   

Zaterdag 26 september tot dinsdag 29 september 2015 tot na 

de middagmaaltijd. 

De Prijs:   

1 persoonskamer met toilet en douche € 199,-.  

1 persoonskamer met toilet en douche op de gang € 169,-.  

Voor meer informatie en/of opgave bij Clemence de Boer-Celie,  

clemence.celie@planet.nl ; 023- 5371620 of 06 57162418 

Of voor Mijdrecht: Elly Samsom, ceesel@casema.nl ,  
0297-283431. 
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Pasen bij Markus 

Algemeen wordt het evangelie van Markus beschouwd als 

het oudste van de vier evangeliën. Het eindigt vrij abrupt 

(Mk. 16:8).  

Het stukje dat daarna nog volgt (Mk. 16:9-20) en in de 

meeste Bijbelvertalingen tussen haakjes staat, is vermoede-

lijk later toegevoegd en niet van de hand van de schrijver 

van het Markusevangelie. Geen van de vier evangeliën be-

schrijft de opstanding zo sober en terughoudend als Markus.  

Het opvallendst van zijn beschrijving van de opstanding is het 

ontbreken van grote woorden, overweldigende beelden en 

enorme vergezichten. Tegelijkertijd krijgt men de indruk dat 

Markus ook hier zijn woorden wel degelijk gewikt en gewogen 

heeft.  

Wat zien we?  

Maria van Magdala, Maria de moeder van Jakobus en Salome 

kopen specerijen om het lichaam van Jezus te balsemen. Drie 

vrouwen. In alle vroegte begeven zij zich naar het graf. De zon 

was net opgegaan (Mk. 16:2).  

Terwijl ze het er met elkaar nog over hebben wie de steen van de 

opening van het graf moet wegwentelen, zien ze opeens dat dit al 

gebeurd is.  

In de grafruimte zit een jongeling in een witte mantel. Hij vertelt 

ze dat Jezus, de Nazarener, is opgestaan. "Hij is niet hier". Hij 

vraagt de vrouwen aan Jezus' leerlingen en Petrus te zeggen dat 

hij "vóór jullie uit" op weg is gegaan naar Galilea. Dus waar zij 

allemaal vandaan kwamen.  

Vervolgens gaan de drie vrouwen naar buiten. Het graf uit. Ze 

vluchten weg van die plaats.  

Verbijsterd. In verwarring. Dan volgt er nog één zin, waarmee 

Markus zijn evangelie besluit: "En zij zeiden er niemand iets 

van; want zij waren bevreesd" (Mk. 16:8).  
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Soberheid  

Pasen bij Markus. Soberder had hij het nauwelijks kunnen ver-

tellen.  

Juist deze soberheid, deze bijna onderkoelde manier van vertel-

len, heeft iets prachtigs. Een leeg graf als beeld voor de opstan-

ding. Het laat het geheim, het mysterie van dood en leven, wat 

Pasen toch vooral verbeeldt, intact. Een beeld dat te denken 

geeft. Open. Speelruimte voor onze verbeelding.  

In zijn openheid verwijst het ook naar ons eigen leven. Iedereen 

kent immers ervaringen van verlies. Net als de drie vrouwen op 

deze vroege paasmorgen zou je wie of wat je verliest soms wil-

len balsemen. Nog eenmaal je liefde en gehechtheid uitdrukken.  

Meestal kan dat niet. Verbijstering, woede, verdriet: ze vechten 

om de voorrang.  

Langzaam, heel langzaam - vaak met tegenzin - besef je dat je 

terug moet naar Galilea, zoals de jongeling in de witte mantel de 

drie vrouwen in overweging geeft.  

Galilea  

Galilea. Waarom Galilea? Het is de plek waar je woont en werkt. 

Kortom: jouw eigen leven. "Daar zul je hem zien", zegt de jon-

geling.  

Hoe? Hier zwijgen en de jongeling en Markus. Bedoelen ze mis-

schien dat de drie vrouwen Jezus navolgend hem daar zullen 

zien? Misschien wel, maar ze zeggen of schrijven het niet.  

Waarom niet? Misschien wel uit eerbied en respect. Uit eerbied 

en respect voor mensen. Omdat ze weten dat de opstanding een 

beeld is voor een geheim dat zich in ieders leven anders voltrekt.  

Pasen bij Markus. Een open slot van zijn evangelie. In zijn so-

berheid (en openheid) speelruimte voor onze verbeelding.  

Bron: Internet - SWdV 
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Ongeloof … 

Een christelijke dame zit in een vliegtuig in haar bijbel te lezen. 

De man naast haar zegt grinnikend: "Dat geloof je toch niet echt 

he?" 

"Zeker wel," antwoordt de dame. 

"Oh ja? Wat denk je dan van die vent die door een walvis werd 

ingeslikt?" 

"Ook dat geloof ik," antwoordt ze, "het staat immers in de bij-

bel." 

"O ja? Nou, hoe denk je dat hij dat heeft overleefd?" 

Ze antwoordt: "Dat weet ik echt niet. Als ik in de hemel ben zal 

ik het hem eens vragen." 

"O ja? En als hij nou eens niet in de hemel is?" zegt de man sar-

castisch.  

"Dan kunt u het hem vragen," antwoordt de dame. 

 

 

Gevelsteen in Enkhuizen, Westerstraat 203 



- 17 - 

 

 

Jezus ontmoet Maria (Rembrandt) 

Pasen, passie en de westerse schilderkunst 

Pasen is niet alleen de tijd van paastakken en geschilderde 

eieren. Voor christenen is dit feest het symbool van het eeu-

wige leven en de overwinning op de dood. In de westerse 

schildertraditie is de opstanding daarom een belangrijk on-

derwerp. Maar wat is er precies afgebeeld? 

Met Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood. 

Maria Magdalena en de apostelen keerden na de sabbat terug 

naar het graf en troffen dit leeg aan. Een engel vertelde hun dat 

Christus uit de dood was herrezen. 
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Het moment van de wederopstanding is niet als zodanig beschre-

ven in de Bijbel. Eeuwenlang vermeed de Kerk de uitbeelding 

van een onderwerp waarbij men zich niet kon laten leiden door 

een Bijbeltekst. Hierdoor liet de eerste visuele weergave tot de 

11e eeuw op zich wachten. 

Koning Christus 
Vanaf de vroegchristelijke periode - in de eerste eeuwen na 

Christus - werd het Christusmonogram gebruikt om de verrijze-

nis te duiden in de beeldende kunst. Het monogram is een com-

binatie van de letters Chi (X) en Rho (P); de Griekse letters voor 

het Latijnse Christus Rex, ofwel ‘Koning Christus’. De letters 

Alpha en Omega - de eerste en laatste letter van het Griekse alfa-

bet - verwijzend naar het begin en het einde, maakten ook dik-

wijls deel uit van het monogram. 

Overigens bestond eenzelfde monogram al lang als afkorting van 

het Griekse woord chrèstos, wat ‘gunstig’ betekent. Dit symbool 

werd gezien als een gunstig voorteken. De letters zijn vaak om-

cirkeld door een krans, en staat symbool voor de overwinning 

van Christus op de dood. 
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Van grot tot sarcofaag 

Pas in de 12e eeuw werd de opstanding uitgebeeld in de westerse 

schilderkunst. De grot waarin Christus volgens de evangeliën be-

graven lag, werd vervangen door een (schildertechnisch meer 

praktische) sarcofaag. De wederopstanding kent twee hoofdty-

pen in de westerse schilderkunst: met een staande of een zwe-

vende Christus. 

In het geval van een staande Chris-

tus is de deksel van de sarcofaag 

gedeeltelijk of geheel verwijderd, 

en Christus staat erop of stapt eruit. 

De Opstanding van Christus uit 

1463 door de Toscaanse kunstenaar 

Piero della Francesca (ca. 1415-

1492) is hiervan een goed voor-

beeld. Christus, gekleed in een rood 

gewaad, staat met een been in de 

tombe en stapt er met zijn andere 

uit. 

Voor de tombe liggen soldaten te 

slapen. In Matteüs worden de solda-

ten die de wacht houden bij het graf 

beschreven. Hun aanwezigheid sug-

gereert dat Christus door niemand 

uit het graf gedragen kan zijn en benadrukt het goddelijke karak-

ter van de wederopstanding. 

Triomf op de dood 

Schilderingen van de wederopstanding hebben, logischerwijs, al-

tijd iets triomfantelijks; Christus overwint immers de dood. Re-

gelmatig heeft de Messias een banier of een groot kruis (Crux 

longa) in zijn hand, wat de afbeelding een bijna militair karakter 

geeft. Zo ook in het werk van Piero della Francesca; Christus 

draagt een vlag met een rood kruis. 
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Dit motief is niet uitsluitend te vin-

den in Italië. De Duitser Lucas 

Cranach (1515-1586) en Hollander 

Dieric Bouts (ca. 1410-1475) schil-

derden gelijksoortige afbeeldingen. 

In beide schilderingen stapt Christus, 

gekleed in een rode mantel en gewa-

pend met een kruis of banier, uit een 

sarcofaag. De soldaten liggen sla-

pend om de tombe. 

Ook werd Christus geregeld zwevend 

boven het graf weergegeven. Dit is onder andere het geval in het 

schilderij Opstanding van Christus uit 1502 van de Italiaanse Ra-

faël (1483-1520). Christus zweeft boven een geopend graf. 

De soldaten kijken verschrikt naar de verschijning. Duitser Mat-

thias Grünewald (ca. 1470-1528) heeft een soortgelijke afbeel-

ding geplaatst op een zijpaneel van een altaarstuk. Ook de Griek 

El Greco (1541-1614) schilderde een dergelijke afbeelding. 

Terug naar de letter 

In het concilie van Trente (1545-1563) kwamen christelijke 

machthebbers bij elkaar om te spreken over de misstanden bin-

nen de katholieke kerk. Er werd on-

der andere besloten om bij kerke-

lijke iconografie terug te gaan naar 

de letter van de Heilige Schrift. Het 

concilie veroordeelde zowel de zwe-

vende Christus als het open graf. 

Een zwevende Christus zou bijvoor-

beeld te veel lijken op de hemel-

vaart, terwijl de nadruk moest lig-

gen op de terugkeer op aarde. In de 

tweede helft van de 16e eeuw werd 

het dan ook gebruikelijker om de 

http://jtmoger.files.wordpress.com/2011/04/the-risen-one-1558.jpg
http://jtmoger.files.wordpress.com/2011/04/the-risen-one-1558.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Dieric_Bouts_-_Resurrection.jpg
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Messias voor een gesloten graf af te beelden. Al gaf niet ieder-

een, zoals Paolo Veronese (1528-1588) omstreeks 1570, gehoor 

aan deze oproep. 

De Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640) deed dit 

wel en plaatste een liggende Christus op een gesloten sarcofaag. 
(zie vorige bladzijde) 

Heilige vrouwen bij het graf 

Ook andere episodes uit de passie werden afgebeeld. Naast de 

opstanding waren de heilige vrouwen bij het graf bijvoorbeeld 

populair. Alle evangeliën (Matteüs 28:1-8, Marcus 16:1-8, Lucas 

24:1-11, Johannes 20:1-9) vertellen over de heilige vrouwen die 

de lege tombe van Christus ontdekken. 

Over de hoeveelheid vrouwen geeft de Schrift geen uitsluitsel, 

maar in de schilderkunst worden er traditioneel drie weergege-

ven, namelijk Maria van Kleopas, Maria Magdalena en Maria 

Salomé. Jan van Eyck (ca. 1390-1441) schilderde de passage uit 

het evangelie van Marcus, De drie Maria’s aan het graf (1425-

1435). Het graf is leeg en de steen is opzij geschoven. Terwijl de 

soldaten slapen rond de sarcofaag vertelt de engel dat Christus is 

herrezen. 

 

De drie Maria’s 
aan het graf 

(1425-1435), ge-
schilderd door 
Jan van Eyck 
(foto: Museum 
Boijmans Van 

Beuningen, Rot-
terdam) 
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Universeel karakter 

De passie van Christus kent vele hoofdstukken en de wederop-

standing is er slechts één van. Veel Bijbelpassages uit de lijdens-

weg genoten en genieten populariteit in de westerse schilder-

kunst. Aangezien Pasen een belangrijk feest is voor de christe-

nen, is dit natuurlijk niet vreemd. Wat opvalt, is het universele 

karakter van het onderwerp. In Europa lijken de afbeeldingen 

dan ook sterk op elkaar. Een schildering van het laatste avond-

maal daarentegen, om maar een voorbeeld te noemen, is in de 

Nederlanden compleet anders dan in Italië. Een verklaring hier-

voor is echter moeilijk te geven. 

Ook in de latere verbeeldingen van de opstanding zien we het-

zelfde patroon, zoals te zien is in De Opstanding van Theodor 

Baierl (1881-1932) uit 1920. Een meer recente wandschildering 

uit 1998 van de Franse kunstenaar Arcabas (1926-heden) is ge-

schilderd in een andere stijl, maar toont dezelfde voorstelling. 

 

Links: De Opstanding van Theodor Baierl (1881-1932) uit 1920.  
Rechts: wandschildering uit 1998 van de Franse kunstenaar  

Arcabas (1926-heden). 

Bron: Geschiedenis beleven.nl - Bas Vogel  
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Graflegging (Rafaël) 
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Column van Greet 

 

In de voorbede 
van vandaag ver-

telde ik dat zoon 
Jan een jonge 

Pool, Pawel, uit het IJsselmeer 
heeft gevist en niet iedereen be-

greep hoe het zat. Daarom een 

kort verslagje, als trotste moeder. 

Jan haalde Noa van de trein en 

zag aan de kant van de haven een 
jonge man lopen. Maar zo liep hij 

er nog en zo was hij verdwenen 

en Jan dacht: dat kan toch niet? 
En hoorde hij nou een plons? 

In een paar sprongen was ie de 
weg over en zag tot zijn schrik 

kringen in het water maar verder 

geen mens te bekennen. Waar 
was die vent nou gebleven? 

Jan besloot zich in het water te la-
ten zakken en voelde net zo lang 

in het rond tot hij grip kreeg op 
"iets" en Goddank bleek dat de jas 

van de drenkeling te zijn, een le-

ren die zo lekker loodzwaar wordt 
als ie nat wordt. Jan trok de jon-

gen omhoog en wist hem op de 
kant te krijgen. 

Vanuit z’n ooghoeken zag hij hoe 

mensen op het terras van de sta-
tionsrestauratie het gebeuren ge-

fascineerd hadden gevolgd maar 
met hun koffiekopje in de hand 

geen vinger uitstaken. 

Dank je, dank je, zei Pawel keer 
op keer in netjes Nederlands. Als 

jij er niet was geweest was ik ze-
ker verdronken… 

De mannen togen naar de Breed-
straat en Jan zette z’n makker on-

der de douche en zocht wat kle-

ren uit van hemzelf om aan de 
drenkeling te geven. Het natte 

spul werd buiten aan het droog-
rekje gehangen, in de schoenen 

werden kranten gestopt en de 

portemonnee en shag mochten 
drogen op de vensterbank, boven 

de kachel. 

En van dit alles wist ik niets want 

ik was op cursus in Hoorn. 

Toen ik om 17.00 uur thuiskwam 
zag ik vreemde kleren en schoe-

nen uitdruipen en Jan zat mooi 
aan een shagje. De opgedroogde 

drenkeling was al naar z’n vader. 

Oh, d'r was een knul te water ge-

raakt, die heb ik effe geholpen, 

veel meer zei hij er niet over. 

En morgen komt ie z’n spullen op-

halen. 

's Avonds word ik opgebeld door 

Maarten, of ie langs kan komen. 

Ben je terug uit Duitsland, vraag 

ik. 

Dat is ie en als hij een half uur la-

ter voor de deur staat denk ik: ik 
heb 'm gemist! 
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Hij heeft heel veel verhalen, 
maar…..hij heeft ook een cadeau 

voor m’n verjaardag! 

Op een doek van 50x50 vind ik 

mijn gekruisigde Jezus, zó mooi, 

zó helemaal Maarten. 

De verf is nog nat, m’n ogen ook. 

Hij heeft voor mij een schilderij 

van Jezus gemaakt, mijn atheïst, 

mijn agnost, mijn schopper tegen 
heilige kruisjes, mijn voortdu-

rende vrager wat ik toch met die 
Jezus heb…mijn ongeloof. 

We trekken een fles prosecco 

open en drinken uit één glas. 

En hij verteld over Duitsland, over 

diefstal en chantage, over honger 

en afhankelijkheid. 

Hij heeft het allemaal meege-

maakt en is nog heel. 

Sterker nog, hij is heler dan ooit 

en mooier en vitaler. 

Hij heeft daar geluisterd en aan-

vaard, hij heeft niet geoordeeld. 

Hij is beroofd teruggekomen 
maar rijker dan hij wegging. 

Hij pakt m’n handen en zegt: als 

je maar weet dat ik van je hou. 

En zo ontmoet ik Jezus, in men-

sen als Jan en Maarten. 

En in jullie. 

 

Greet 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Abraham offert Izaäk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anker, symbool van hoop 



 

Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief 

Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een 

periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….  

Mogen de lezers van dit parochieblad daar dan kennis van 

nemen?  

In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen 

graag in dit blad. 

Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1. 

Onze jarigen 

 
 29 apr 
 30 apr 
 10 mei 
 26 mei 
 27 mei 
 30 mei 
 20 juni 
 25 juni 
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