
1 
 

Paasviering   Het Veer 2022      “UIT DE DOEKEN” 

 

 
 
 
Welkom op deze bijzondere avond.  
Op dit uur waar de dag ten einde loopt en de zon weldra onder gaat.  
Samen gaan we door de duisternis. 
 
Daarom zingen we het lied: “Dans nos obscurités 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur                                                                                   
dat nooit meer doof, vuur dat nooit meer dooft.                                                                                                       
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur                                                                                                  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités... 
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Opening:  ’Daar zitten we’ 
Waar wachten we op? 
Waarom laten we het er eenvoudig niet bij? 
Zo is toch het leven  
en het eindigt met de dood, 
zoals wij allemaal. 
Waarom zou het bij Hem anders zijn? 
Waarom zijn naam met een hoofdletter? 
Hij is dood, vermoord,  
omgebracht aan een kruis. 
Blijf rustig zitten als je wilt, 
huil desnoods, weet desnoods niet, 
hoe je morgen verder moet. 
Maar overmorgen 
wen je eraan en 
leef je verder, hoe dan ook. 
Je zult wel moeten 
want je eigen dood 
is nog niet zover. 
Waarom zitten we hier? 
Hij is dood 
en wat kunnen wij anders  
dan herinneren? 

 

Lied: Als alles duister is  2 X 
 

Hier zitten we. 

Waarom zijn we hier? 
Is het een koppig verzet, 
een kwetsbaar verlangen, 
een stoere onmacht, 
om los te breken 
om vrij te zijn 
om niet te geloven 
dat alles nu eenmaal zo is 
en altijd zo blijft…? 
Deze avond, de lucht betrekt, 
het is donker geworden, 
wij benoemen onze zorgen 
Hier zitten we. 
en durven ze uit te spreken 
 
We zingen het lied   Wat de toekomst ons zal geven  
 



3 
 

Evangelie naar Johannes (20: 1-10) 
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 grafin. 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. 
 

Preek:    “Uit de doeken”  
 

Hier zitten we. In deze kapel op de overgang van Stille Zaterdag op Paasmorgen.  
Het is donker aan het worden. 

We herkennen de ervaring als alles duister is, als wanhoop, paniek, en verwarring 
in de lucht hangt. Eerst had je de coronapandemie, die is nog niet helemaal 
weggeëbt of er breekt een afschuwelijke oorlog uit. Dit keer heel dichtbij, in 
Oekraïne, aan de grenzen van Europa. Het aantal vluchtelingen neemt toe.2/3 
oekraïense kinderen hebben geen thuis meer. Prijzen stijgen, energiecrisis, mensen 
kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Er komen grote barsten in wat wij 
dachten dat een redelijk stabiele welvaartstaat was de laatste 50 jaar.  
Er hangt verwarring in de lucht.  
Dat was ook de ervaringen van de leerlingen van Jezus na zijn dood. Ze blijven 
achter, in shock, verwarring, berouw, lafheid, wanhoop, angst… Ze sluiten zich af. 
Ze dalen af in een schuilplaatsen. Alle toekomst lijkt weg. Hier eindigt voor hen het 
leven, het loopt af op een sisser. Het was donker, zegt het verhaal. De dood meer is 
er niet. 
Vanuit het donker komen wij samen in deze beschutte plek.  

Deze avond, ons samenkomen, markeert een moment van overgang. Misschien gaat het 
niet eens zozeer om dit moment zelf, maar om de ervaring die erachter verscholen ligt. 
Namelijk  

- dat er in tijden van donkerte iets van licht kan gloren;” (lied L Cohan”)  
- dat er in tijden van onmacht iets van kracht door steen heen kan breken;( gras groeit 

immers doorheen steen..) 

- dat er in tijden van ontluistering iets van geloof kan ontstaan.(bidden in oorlog) 

Heel voorzichtig zie je dit gebeuren bij de drie spelers in het drama rondom het graf: 
Maria, Simon Petrus en de leerling van wie Jezus veel hield. Ze komen, terwijl het nog 
donker is, bij het graf en weten niet wat ze eraan hebben, ze zijn weer eens in 
verwarring. En ze reageren ieder op eigen wijze. Maria is de eerste getuige. Zij snelt 
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terug, zoekt verbinding, en deelt haar ontzetting. Simon Petrus en de andere leerling 
lijken er een wedstrijd van te maken: de ene is eerst bij het graf maar de andere gaat 
eerst in het graf. Tsja, het zijn mannen hè: prestatie, autoriteit en durf. Ze geloven, staan 
er, maar tegelijk begrijpen ze er niets van. Zij gaan weer terug naar huis, terwijl Maria 
dicht bij het graf blijft staan. Ze huilt. 
Dit lege graf is zo ongewoon en verwarrend, het roept divers gedrag op.  
Gelukkig maar, wij reageren immers ook op onze eigen wijze. Neem mij aan zoals ik ben 
zeggen wij  dan, te pas en te onpas als wens of als bede om te mogen zijn wie we zijn. Dat 
wij onze eigen weg mogen gaan en vinden. Dat wij hier ruimte krijgen om zelf uit te 
vogelen wat wij zelf willen, moeten, en eventueel om te vernemen wat God met ons zou 
willen.  
 

2. Even een beetje muziek 

 
 Hier zitten we. In deze kapel op de overgang van Stille Zaterdag naar Paasmorgen. 

En we lezen een oeroude tekst uit de Bijbel. Het verhaal vertelt dat de steen is 
weggerold. De toekomst is niet definitief afgesloten. Daarbij komt ook nog dat 
verteld wordt dat het graf van Jezus leeg was, die nacht, die morgen. En dat dat 
lege graf mensen op gang bracht, in beweging, heen en weer. Dat het geloof opriep 
en ongeloof tegelijk. Verwarring, twijfel, tranen. 

Door al die emoties heen vergeet je de doeken bijna. Ja, vergeet die ‘linnen doeken’ (de 
windsels) niet, ze spelen een prominente rol. Er staat namelijk dat ze in het graf linnen 
doeken zagen liggen en dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere 
doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Weggelegd, afgelegd. 
Linnen doeken. In het bekende geboorteverhaal van Jezus staat dat Maria, zijn moeder, 
hem in doeken wikkelde en in een kribbe legde. Wanneer Jezus’ lichaam van het kruis 
wordt gehaald, staat dat ze zijn dode lichaam in linnen doeken wikkelden en in een nieuw 
graf legden. In doeken gewikkeld, van kribbe tot graf. 
Ook in het verhaal van de opstanding van Lazarus, gaat het over een graf en over linnen 
doeken. Daar wordt Jezus’ opstanding als het ware al geoefend. Lazarus is overleden en 
ligt reeds dagen in het graf. Jezus beveelt de steen voor het graf van zijn gestorven vriend 
Lazarus weg te halen en roept: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En dan staat er: De dode 
kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt 
door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 
 (Johannes 11: 44).Lazarus is aan handen en voeten gebonden. Hij heeft Jezus’ roep 
nodig: ‘Lazarus kom naar buiten’. Maar dat niet alleen! Jezus beveelt de mensen om 
Lazarus heen: ‘Maak de doeken los en laat hem gaan’. Met andere woorden: Lazarus 
heeft niet alleen Jezus nodig maar ook de andere mensen. Die moeten hem losmaken, 
vrij maken, bevrijden van de banden die hem gevangen houden, knellen. 
Bij de opstanding van Jezus is het anders. Bewust en expliciet staat er dat de doeken al 
zijn afgelegd en dat de zweetdoek apart opgerold ligt. In de beschrijving van deze doeken 
wordt het unieke van Jezus opstanding verteld. Er is hier geen stem die roept, noch zijn 
er anderen die hem los helpen te maken. Jezus gaat alleen door de diepte heen. Achter 
de steen van het graf speelt zich het kosmische gevecht, het mysterie af. Namelijk de 
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bevrijding van wat hem bindt en gevangenhoudt. Achter de steen van het graf heeft zich 
de ontknoping afgespeeld!                                                                                                                            
Jezus wordt gewikkeld in doeken van kribbe tot graf maar bevrijdt zich, of wordt bevrijd 
tot nieuw leven. Tot een leven van liefde en vergeving, van recht en vrede. Tot een leven 
voorbij de strijd en de stress, de schuld en schaamte.                 
 

3. Even een streepje muziek 
 

Hier zitten we. In deze kapel op de overgang van Stille Zaterdag op Paasmorgen. Zijn we 
daarom hier? Vanwege een koppig verzet, een kwetsbaar verlangen, een stoere onmacht 
om los te breken, om vrij te zijn van banden die ons binden, ons verstikken? Om in het 
spoor van Jezus vrij te worden? Dat wij zelf verlangen naar die schreeuw van Jezus aan 
ons: ‘Kom naar buiten’. Dat wij ernaar verlangen dat Hij aan anderen opdraagt om ons te 
helpen: ‘maak de doeken los en laat hem, laat haar, gaan!’ 
Jezus heeft het verhaal over God voor ons uit de doeken gedaan. Hij is ons voorgegaan en 
heeft het ons voorgedaan. Nu zijn wij aan de beurt, nu is het aan ons. Aan een oeroud 
verhaal uit de Bijbel alleen hebben we niet zoveel, als het niet gaat over ons leven in deze 
geweldige grote wereld. Daar hebben we niet veel aan als het niet gaat over ons leven 
met de mensen om ons heen. Daar hebben we niet veel aan als het niet gaat om ons 
eigen geestelijk leven, als het niet gaat om onze ziel. 
De uitnodiging ligt in deze nacht klaar en een stem klinkt: ‘Kom uit je graf, maak de 
doeken los en ga!’ 
Ik nodig je vanavond uit om stil te staan bij waar je zelf vrij van wilt worden, wat je los 
wilt laten. Of los wilt láten maken. Wat is jouw verlangen naar bevrijding? Je hebt zelf een 
windsel ontvangen dat je straks kunt afleggen als je wilt. Wie weet wil je het zelf 
afleggen, wie weet vraag je iemand om je te helpen. 
Wij vieren vanavond, voorzichtig en in het donker nog, de opstanding van Jezus. Hij heeft 
het verhaal van God uit de doeken gedaan. Nu mogen wijzelf uit de kast, uit het graf 
komen. Nu mogen wij zelf tevoorschijn komen, ons uit de doeken laten doen!    Amen 
Laten we het nu even stil maken, aan de binnenkant en aan de buitenkant.  

 
Stilte  
 
Lied: Sjaloom 

 
Gebed: 
L1: Eeuwige en goede God, wij danken U voor de schoonheid van de schepping en de 
rijkdom en diversiteit aan mensen.  Tegelijk bidden wij voor alle mensen in iedere situatie 
waar ze soms letterlijk met handen en voeten gebonden zijn en geen kant meer op 
kunnen. 

Allen: Wij verlangen naar bevrijding 

 



6 
 

L2: Eeuwige en goede God, wij danken U voor de vreugde van familie en vrienden en van 
alle mensen om ons heen. Tegelijk bidden wij voor hen die zijn vastgelopen in hun eigen 
leven, hun relaties, hun beroep of roeping. 
Allen: Wij verlangen naar bevrijding van alles wat knelt en gevangen houdt. 
 
L3: Eeuwige en goede God, wij danken U voor het goede in ons leven voor het geluk en 
het genot, maar tegelijk bidden we voor onszelf als we vastzitten en ons opgesloten 
voelen door angst en onmacht, schuld en schaamte, verlegenheid die ons verlamt  
Allen: Wij verlangen naar bevrijding om tevoorschijn te mogen komen uit het graf en in 

het volle licht te mogen gaan staan. 
 
Wij nodigen je uit je  windsels los te (laten) maken en af te leggen. 
           Als je ze aflegt kan je er iets bij vertellen als je dat wilt.  
           Al deze doeken, al deze gebeden worden als een gezamenlijk gebed 
           bijeen verzameld,  in Onze Vader. 
 
 
Onze Vader: samen bidden  
 
 
 
 

Terwijl we luisteren we naar een Oekraïense Onze Vader  wordt de brandende 
Paaskaars binnen gebracht.  
 

 
Geloofsbelijdenis 
De kortste geloofsbelijdenis die Christenen kunnen zeggen is ‘En toch’. 
Daarom nodig ik jullie uit in deze paasnacht om je geloof te hernieuwen, kort en krachtig.  
Onder jullie stoel vinden jullie een kaarsje.  
Je komt naar voor, je steekt je kaarsje aan de paaskaars en zegt heel bewust   “En toch”  
als jouw manier om je geloof te hernieuwen. 
Je kan het licht ook doorgeven aan je buurman of -vrouw, terwijl je heel bewust zegt  
‘En toch’ ! 
 
Lied: Voor het licht  
 
Tafelgebed  
 
Wij vieren wat nog niet is, vrede, verzoening en verrijzenis. 
Dat we verlost van angst en bevrijd tot rust zijn gekomen.. 
Nu we in deze kring samen zijn bidden we: 
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SAMEN 
Dat het delen van brood en het drinken van de beker 
ons hart moge versterken  en dat we vol hoop 
meewerken aan een nieuwe wereld 
waar brood en recht , waardigheid en liefde 
voor al wat leeft, vrede en verzoening plaats vindt. 
Zo blijven we ons de naam van Jezus van Nazareth herinneren: 
Hij is als brood  gebroken en verdeeld tot in de dood. 
De beker dronk Hij tot op de bodem. 
 
Brood en wijn uitdelen. Wensen uitspreken en mensen gedenken 
 
Afsluiting en Zegen 
Zuivere vlam verdrijf met je licht  
de angsten van ons hart. 
We sluiten af,  
We gaan straks opstaan! 
Klaar om te vertrekken, 
en om deze plek en om deze kring van mensen 
weer los te laten. 
Ga de nacht in en waak tot het ochtendgloren. 
Blijf opstandig zoeken  
naar een nieuwe wereld.  
Koester je kwetsbare verlangen 
naar een bezield leven. 
Laat je niet in doeken doen en aan banden leggen 
maar beteugel je onmacht. 
We staan nu straks op en we gaan. 
Doe het verhaal uit de doeken 
in je doen en laten in je spreken en zwijgen. 
 
Wees daartoe gezegend 
in de naam van de Vader 
en de Zoon  
en de heilige Geest. 
Amen. 
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Delen van het gedachtenisprentje 
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Goodness is stronger than evil 
Goedheid is sterker dan ’t kwade 

Desmond Tutu 

 
                ‘t Goe-de  is    ster-ker  dan    ‘t kwa-de,            lief   -  de   ster - ker dan       haat. 
 

 

 Licht     is     ster-ker dan   duis  -  ter,          le   -  ven  ster - ker dan   dood.    Hij   o – 
ver 

 

 

 won,  hij    o  -  ver     won.    Zijn   lief - de              draagt     ons. 
        

Lied:  
‘Goodness is stronger than evil’ 
love is stronger than hate; 
light is stronger than darkness; 
life is stronger than death. 
Victory is ours, victory is ours 
through him who loved us. 
 

‘ Goede is sterker dan ’t kwade, 
Liefde sterker dan haat. 
‘Licht is sterker dan duister, 
‘leven sterker dan dood. 
Hij overwon, hij overwon 
Zijn liefde draagt ons. 
 

 
 
 
 
 
                                                               Voorgangers : Griet Liebens en Annie Thijs 


