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Overdenking 

Pasen, feest van het licht en het leven 
Stel je voor: je bent op weg naar het kerkhof om na de begrafenis van iemand van wie je 
heel veel hield nog wat bloemen op het graf te leggen. Dan zie je opeens dat het graf open is 
en leeg. Zou dat niet een schok veroorzaken? Juist als je diep geraakt bent, verdrietig, 
emotioneel, dan raak je zo in verwarring en uit je evenwicht.  
Die verwarring proeven we het meest in het verhaal van Markus, het oudste evangelie. Geen 
enkel triomfalisme, zoals in latere evangeliën en in veel liederen in de kerk. Dat de 
gekruisigde Jezus uit de dood is opgewekt, dat brengt in het begin alleen maar verwarring. 
Wat is er in Godsnaam aan de hand? De vrouwen vluchten weg van het graf.  
‘Verbijstering’, is een passend woord bij dit verhaal. Verbijstering, verwarring, vluchten. 
Markus laat iets proeven van de volkomen vreemdheid van wat de vrouwen bij het graf van 
Jezus ondergaan. Markus is het meest menselijke evangelie, bij hem kom je de meeste 
emoties tegen. Er is nog geen theologie, waarin alles een mooie plaats heeft gekregen.  
“Gelooft u nog in al die onzin?”, vroeg iemand me een poosje geleden.  
“Waarom onzin?”  
“Het kan toch helemaal niet?”  
“Is dat dan belangrijk, of iets kan?” was mijn wedervraag.  
Het gaat er toch om wat het voor je betekent, hoe je het leest, wat het je doet. Lukas 
schrijft: “Waarom zoek je de Levende bij de doden?” Jezus is immers na de dood op een heel 
andere manier aanwezig. Het gaat bij de opstanding niet om de terugkeer van een lijk, dat is 
een misverstand. Mattheus en Marcus schrijven dat de leerlingen terug moeten naar Galilea, 
want om Jezus te begrijpen moet je zijn leven bekijken, dan gaat dit opnieuw voor je leven.  
De opstanding van Jezus, op de 1e dag van de week wijst  ons op de weg die in Galilea is 
begonnen. Volg het spoor terug. De waarheid van het leven van Jezus en zijn boodschap is 
niet in de dood onder gegaan, ze begint telkens weer opnieuw. Met het lege graf wordt 
bedoeld: de dood en het graf kunnen het leven van Jezus niet vasthouden en verloren doen 
gaan. Ga naar Galilea, volg het spoor opnieuw. Zo wordt de dood overwonnen.  
 
In het Paasverhaal van Marcus willen drie vrouwen het lijk van Jezus balsemen, al kan dat 
eigenlijk niet meer. Maar in hun liefde en verdriet kunnen ze niet anders dan een laatste eer 
bewijzen. Ze zoeken wat voorbij is en daarom zien ze niet wat komen gaat – het is zo 
menselijk en herkenbaar in ons eigen leven. Wat je mist kan zo pijnlijk zijn, dat al je dromen 
zijn vernietigd en de toekomst wordt afgeschermd.  
Zodoende verstaan de vrouwen niet direct de tekens die Marcus noemt, het zijn er drie: de 
zon die opgaat, teken van het licht dat de duisternis overwint. De afgewentelde steen, een 
teken dat niets onmogelijk is voor God. De jongeman in een wit kleed, hij vertelt hen dat 
Jezus is opgestaan. 
Wij blijven elkaar het Paasverhaal vertellen, opdat ook wij de tekenen verstaan en niet in 
moedeloosheid vervallen, maar perspectief zien in nieuwe mogelijkheden.  
Daarom vieren wij het Paasfeest, als teken van het licht en het leven.  
Japke van Malde, 
predikant Nieuwkoop  



Van de kerkenraad 

 

Beste allemaal, 

Hoewel er in verband met de dreiging van het Corona virus geen activiteiten zijn, wil de 

kerkenraad toch een volgende editie van de digitale Bij Blijven uitgeven. Zo kunnen we in 

ieder geval op de hoogte blijven van het wel en wee van de RGW en natuurlijk van ons 

allemaal. Dat draagt bij aan de saamhorigheid, denken we. 

 

Eerder al hebben we u al laten weten dat in verband met het voorkomen van besmetting 

van onze gemeenteleden en overeenkomstig het beleid van de regering en het advies van de 

Coza de diensten vooralsnog tot en met 5 april niet door zullen gaan. Inmiddels heeft het 

kabinet de maatregelen aangescherpt en verlengd tot in ieder geval 1 juni 2020.  Op de 

website van de Remonstranten valt te lezen dat er geen diensten worden gevierd. Onze 

gemeenschap bestaat voor een groot deel uit ouderen en het risico op een besmetting met 

nare gevolgen is reden om die gedragslijn te volgen. 

 

Wel zijn er online diensten georganiseerd door de Remonstranten. Voor meer informatie: 

volg onderstaande link:  

https://www.remonstranten.nl/online-kerkdiensten/ 

 

Ook de gesprekskringen die zo hoopvol waren gestart gaan niet door. Voor de eerstvolgende 

gesprekskring volgt over enige tijd nader bericht. 

 

Bezoeken en pastoraal werk 

De bezoeken van de contactleden en pastorale bezoeken door Anniek Lenselink gaan in 

beginsel niet door. Bij hoge uitzondering zou Anniek een bezoek kunnen afleggen. De 

contactleden gaan bellen. Als er behoefte bestaat aan zo’n gesprek kunt u natuurlijk zelf ook 

bellen. En dan niet alleen naar de contactleden. Als we elkaar allemaal steunen in deze barre 

tijden helpt dat ons allemaal om er doorheen te komen. 

 

Het is hartverwarmend om te zien dat er ook allemaal particuliere initiatieven zijn om de 

saamhorigheid te bevorderen. Zo heeft Betty Broug een (e-mail) kring georganiseerd waarin 

zij met regelmaat een kort verhaal aanbiedt. Ook worden er kaartjes verstuurd en wordt er 

met elkaar gebeld. We hebben gemerkt dat de bloemenattentie van de kerkenraad ook veel 

mensen blij heeft gemaakt. Zo helpen wij elkaar om het hoofd hoog en de rug recht te 

houden en deze crisis te boven te komen. We hopen dat we met zijn allen op de ingeslagen 

weg voort zullen gaan en meer initiatieven zijn natuurlijk ook welkom. 

 

Blijf allemaal gezond en volg de instructies van de overheid om de verspreiding van het virus 

te beteugelen.  

https://www.remonstranten.nl/online-kerkdiensten/


Namens de kerkenraad wens ik u allen goede tijden en hopelijk toch gauw weer tot ziens in 

ons kerkje. 

Dick van Zoelen 

 

In memoriam Liesbeth de Ruijter - Doornenbal 

 

Op 13 februari overleed Liesbeth de Ruijter - Doornenbal in de leeftijd van 61 jaar. Liesbeth 

was al geruime tijd ziek. De bezoekjes die ik haar bracht waren toch gezellig en positief. Met 

haar laptop altijd bij de hand informeerde zij zich over familie, vrienden en 

gemeentepolitiek. Grote bewondering had ik voor haar optimisme en levenshouding in deze 

moeilijke jaren. We zagen haar weinig in onze gemeente maar zij koos er toch voor om haar 

uitvaartdienst in onze kerk plaats te laten vinden. Deze dienst vond plaats op 21 februari en 

werd geleid door ds. Joep de Valk. 

 

Wij wensen haar moeder Tiny Doornenbal en haar kinderen Erik-Jan en Lianne veel sterkte 

toe. 

Joke van den Bosch 

 

Diensten 

 

Zoals u allen bekend zijn er in ieder geval tot 1 juni geen diensten in onze regio. 

Wel zijn er online diensten te bekijken, ik kreeg dit op 3 april van Utrecht door: 

De coronastilte gaat nog een hele tijd duren. Om ons toch betrokken te voelen bij God en 

bij elkaar bieden wij je daarom iedere zondag een opgenomen viering aan die te bekijken 

is op ons [YouTube 

kanaal](https://www.remonstranten.nl?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&d

ata=WyIyMjEzIiwiMDkxOTlhYTU2ZTdiZGUzMTkwZjg4ZGU3NjUzMjVhMDUiLCIxOSIsImU3Z

TlkNmQ5ZDA1MSIsZmFsc2Vd). 

In de planning:  

5/4 Claartje Kruijff vanuit Bussum 

(11/4 goede vrijdag vanuit Utrecht - waarschijnlijk) 

12/4 Marthe de Vriesvan uit Utrecht - pasen 

19/4 Lense Lijzen vanuit Groningen 

26/4 Jan Berkvens 

3/5 Reinhold Philipp vanuit Den Haag 

10/5 Kirsten Slettenaar vanuit Hengelo 

17/5 Friso Boogerd vanuit Bussum 

 

Klokken van hoop en troost 

 

Misschien is het u al opgevallen dat op woensdagavonden van 19.00 – 19.15 uur diverse 

kerkklokken, ook in Waddinxveen, luiden. 

https://www.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjEzIiwiMDkxOTlhYTU2ZTdiZGUzMTkwZjg4ZGU3NjUzMjVhMDUiLCIxOSIsImU3ZTlkNmQ5ZDA1MSIsZmFsc2Vd)
https://www.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjEzIiwiMDkxOTlhYTU2ZTdiZGUzMTkwZjg4ZGU3NjUzMjVhMDUiLCIxOSIsImU3ZTlkNmQ5ZDA1MSIsZmFsc2Vd)
https://www.remonstranten.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyMjEzIiwiMDkxOTlhYTU2ZTdiZGUzMTkwZjg4ZGU3NjUzMjVhMDUiLCIxOSIsImU3ZTlkNmQ5ZDA1MSIsZmFsc2Vd)


Dit initiatief komt van de Paradijskerk te Rotterdam en inmiddels doen al 600 kerken in 

Nederland mee aan deze boodschap. 
De betekenis van het klokluiden wordt als volgt omschreven: 

 

Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We zijn van mening 

dat klokgelui een krachtig signaal naar de samenleving kan zijn. De klokken luiden 

immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die 

ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.  

 Meer informatie kunt u vinden op   www.klokkenvanhoop.nl  

 

De kern van “klokken van hoop”: 

 

We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan 

en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.  

 

We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het 

Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.  

 

 En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we 

waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het 

bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om 

medemensen te helpen. 

Verklaring Raad van Kerken 

 

Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie 
is opnieuw voorpaginanieuws. De beelden van ontredderde 
mensen op het eiland Lesbos en in het niemandsland tussen 
Turkije en Griekenland zijn schokkend en verbijsterend. 
Wegkijken kan en mag niet. 

De Raad van Kerken in Nederland heeft zich in de afgelopen decennia in publieke 
verklaringen en in contacten met de regering steeds opnieuw uitgesproken voor een 
humaan vluchtelingen- en asielbeleid. De waarden van de Europese samenleving waarvan 
ons land deel uitmaakt, staan hier op het spel. 

De afgelopen dagen hebben enkele maatschappelijke organisaties die zich dag in dag uit 
voor vluchtelingen inzetten en gemeentebesturen van grote steden de regering opgeroepen 
om voor 500 alleenstaande tieners, die zonder ouders op het eiland Lesbos verblijven, 
opvang aan te bieden. Ook in andere Europese landen wordt hiertoe opgeroepen. 

De Raad van Kerken in Nederland sluit zich aan bij deze oproepen aan de Nederlandse 
regering om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Met de steun 
van de steden en maatschappelijke organisaties zou dat toch mogelijk moeten zijn. 

Ook roept de Raad van Kerken de regering op om in het verband van de Europese Unie alles 
in het werk te stellen om te komen tot zodanige afspraken met Griekenland en Turkije, dat 

http://www.klokkenvanhoop.nl/


de schrijnende en mensonterende situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden en 
vóór de Griekse grens wordt opgelost.      Amersfoort, 11 maart 2020i 

Over Dietrich Bonhoeffer: 

9 april 2020: 75 jaar geleden is de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer 

terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, 

gedichten en gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor 

familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen. 

Het aantal gedichten is niet groot: een tiental. Zij geven een directe inkijk in de situatie en 

gemoedstoestand van een christen in barre tijden. 

Christen en heiden 
Mensen gaan naar God in hun nood, 
smeken om hulp, vragen om brood en geluk, 
verlossing van ziekte, schuld en de dood. 
Zo doen ze allen, christen of heiden. 

Mensen gaan naar God in zijn nood, 
vinden hem dakloos, verarmd en veracht, 
verzwolgen door zonde, zwakte en dood. 
Christenen staan bij God in zijn lijden. 

Naar alle mensen gaat God in hun nood, 
verzadigt hun lichaam en ziel met zijn brood, 
sterft voor christen en heiden de dood aan het kruis 
en beiden vergeeft hij. 

Dietrich Bonhoeffer, juli 1944 

(Overgenomen van de site van de Raad van Kerken in Nederland, 12 maart 2020). 
 
Rest ons u , ondanks de onzekere tijd waarin wij allen nu ons bevinden, een vrolijk Pasen te wensen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
April 2020,      
 
Wietske Mulder- Geerling,  
secretaris Remonstranten Waddinxveen. 

                                                      
 


