
Willem de Zwijgerkerk  
  

April 2020 
 

 

  

  

 



Witte Donderdag 

 
St. Martinuskerk, Zillis (Zwitserland), plafondschildering, 12e eeuw 
Meditatie voor Witte donderdag, 9 april 2020  
Lezen Johannes 13, 1- 15 
 
(om elkaar of  jezelf hardop voor te lezen…) 
 
Dit is de nacht die anders is dan andere nachten. 
Oók omdat we niet bij elkaar kunnen zijn dit jaar 
maar in de geest deze avond vieren en gedenken….. 
Dit is de nacht die anders is dan andere nachten, 
de nacht van het Pascha dat Jezus met zijn leerlingen viert. 
  



 
Ik neem u mee naar die bovenzaal in Jeruzalem lang geleden. 
  
Het is stil in de bovenzaal. 
 
Wat er gebeurt zegt al veel en het ontroert mij altijd weer: 
Jezus legt zijn bovenkleren af 
en één voor één gaat Hij de voeten van zijn leerlingen wassen, 
het werk van een slaaf, een mens zonder status, zonder aanzien..… 
  
De reactie van Petrus zou mijn reactie zijn. 
Hij weet zich geen raad met wat Jezus doet en hij trekt zijn voeten terug: 
 "U mij de voeten wassen? Nooit van mijn leven!" 
Maar, Petrus kan deze Heer alleen maar dienen, 
wanneer hij eerst door Hem gediend wordt. 
"Als ik je voeten niet was, Petrus, dan heb je geen deel aan mij, 
dan zijn we niet één van geest ." 
  
Het klinkt misschien vreemd, maar het is wáár dat een mens 
pas echt nederig wordt niet als hij of zij bereid is een dienst te bewijzen, 
maar als hij bereid is een dienst te ontvangen! 
Je verzet je er misschien tegen, je hebt toch niemand nodig, je redt jezelf wel. 
En tegelijkertijd kun je er zo'n vreselijke behoefte aan hebben 
dat er iets voor je gedaan wordt, dat er voor je gezorgd wordt, 
dat iemand iets voor jou doet, zo maar, voor niets. 
  
"Petrus, als Ik je voeten niet was, heb je geen deel aan mij. “ 
Je kunt pas mijn dienaar zijn, als je eerst toelaat dat Ik jou dien. 
  
'Door het water, vroeg of later kom je dicht bij het geheim'. 
Dat water voor de voeten verwijst natuurlijk naar het doopwater. 
Later zal Petrus het begrijpen en zich herinneren wat Jezus zei: 
 'Zoals Ik jullie de voeten heb gewassen moeten jullie ook elkaar de voeten 
wassen' : elkaar dienen en elkaar het geheim van het water door geven. 
  
 



Later zal Petrus ook begrijpen waarom Jezus deze volgorde koos. 
De doop is iets dat je ondergaat, die ontvang je, je kunt het jezelf niet geven. 
  
Als Jezus dan, vlak voor zijn sterven, 
de voeten van de leerlingen wast, dan staat dat symbool 
voor hoe Hij zijn hele leven leefde, 
zijn leven dat in het teken stond van het liefhebben van de zijnen 
'tot het einde'….. 
En aan de maaltijd met zijn leerlingen, heeft Hij ook in een symbolische 
handeling het offer van zijn leven uitgelegd bij het breken van het brood en bij 
het schenken van de wijn als Hij zegt: 
  
dit is mijn lichaam dat voor U gebroken is, 
dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. 
Doe dit tot mijn gedachtenis. 
  
En tot op vanavond voeren wij – in gedachten- deze opdracht uit 
omdat wij van deze Jezus gediend willen zijn 
en daarom onze hand ophouden en dankbaar zijn. 
 
  
Ds. Arnoldien van Berge 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goede Vrijdag 
  

 
Rembrandt, Ecce Homo, ets, 1655, eerste versie 
 
Over degenen die worden vervolgd, 
die worden vernederd en gekleineerd, 
en die men belastert en schendt: 
Heer, ontferm u! 
  
(Niek Schuman, Lied 300b, vers 5, Liedboek) 
  



 
Rembrandt, Ecce Homo, ets, 1655, tweede versie 
  

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stille Zaterdag 
  

 
© Pepijn Provily (1995) 
 
Maria Magdalena. 
Van ellende had ze niet kunnen slapen, niemand. 
  
De doden hadden hun dode begraven. 
  
Het is sabbath geworden, ze heeft die niet begroet, voor ’t eerst. 
  
Het zal de achtste dag geworden zijn, ze had het niet gemerkt, 
van ellende was ze in slaap gevallen. 
  
Heel vroeg zal ze wakker geworden zijn. 
Ze stond voor ’t eerst weer op. 
  
 
Gerrit Visser 
  

 



 
Paaszondag  
 

 
Miniatuur uit de Floreffe-bijbel (2e helft 12e eeuw) 
 
Meditatie voor Paasmorgen, 12 april 2020 
 
Pasen: elke dag opnieuw 
‘Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden’, vraagt het jongste 
kind. Het is Pesach, het joodse paasfeest. De familie zit rond de tafel. ‘Dat zal ik 
je vertellen mijn kind…’ En dan wordt het verhaal over de uittocht uit Egypte 
verteld: ‘Wij waren slaven in Egypte, maar God heeft ons bevrijd.’ 
 
Meteen valt iets op. Want de volwassenen die het verhaal vertellen, zeggen 
niet: ‘Eens lang geleden is er iets gedenkwaardigs gebeurd.’ Nee, ze zeggen: 
‘Wij waren slaven en God heeft ons bevrijd. Daarmee worden de mensen rond 
die tafel één met de mensen die wegtrokken uit Egypte. Ze doen vanaf dat 
moment zelf mee in het verhaal van de uittocht, worden zelf bevrijd uit angst en 
duisternis. Het is hun eigen verhaal. Dat nog steeds gebeurt, hier en nu. 
 



Wat voor het verhaal van de uittocht geldt, geldt ook voor dat andere 
paasverhaal. De leerlingen van Jezus dachten dat Hij door zijn dood tot de 
verleden tijd behoorde. Dat het eens en voorgoed afgelopen was met Hem. Tot 
die ochtend op de eerste dag van de week als vrouwen bij zijn graf gaan kijken. 
Er daalt een engel uit de hemel neer, die de loodzware grafsteen van angst en 
duisternis wegrolt. De engel zegt: ’Ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd is, 
Hij is niet hier. Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft.’ Hij leeft in het hier 
en nu. 
 
De engel brengt de vrouwen op andere gedachten of is die andere gedachte, 
dat nieuwe inzicht. ‘Als je Hem wilt ontmoeten ga dan terug naar Galilea, waar 
jullie vandaan komen. Daar zul je Hem ontmoeten in jullie dagelijks leven. Daar 
kunnen jullie laten zien wie Hij is.’ Vol angst en met grote vreugde lopen de 
twee vrouwen weg van het graf en weg van hun loodzware verdriet. ‘En zie, 
Jezus kwam hun tegemoet. Gegroet’, zei Hij. ‘Wees niet bang.’ 
 
Waarom is deze tijd zo anders dan we zouden willen? Waarom staat ons leven 
op zijn kop? Waarom al dat lijden en die angst? Daarop krijgen we geen 
antwoord. Maar vragen stellen betekent wel dat je niet onverschillig bent over 
wat er gebeurt. Dat je om je heen kijkt: wie kan ik een helpende hand toesteken, 
een kaartje sturen, opbellen? Of wie kan ik zelf om hulp vragen omdat ik mij 
alleen voel, bang of gestresst ben, mijn gewone dagelijkse leven zo mis. 
 
Vragen zijn waardevol. Zoals dat kind dit al leert aan het Pesachmaal. Zoals die 
vrouwen met hun vragen en verdriet naar dat graf gaan. De antwoorden zijn 
werkwoorden: ‘God bevrijdt ons’, klinkt het aan tafel. ‘Wees niet bang’, is het 
antwoord van Jezus aan de vrouwen. Die paaswoorden staan in de 
tegenwoordige tijd. Ze zijn levende werkelijkheid. Het zijn woorden om te 
vertrouwen. Woorden die ons helpen toe te groeien naar het licht van Pasen. 
 
Aan het lege graf hebben we niets: dat zwijgt in alle talen. Laten we daar dus 
niet blijven. Laten we Hem zoeken waar Hij zich laat vinden: in de wereld, in ons 
eigen leven. Elke dag opnieuw. 
  

 



NAAR U 
  

Dit is de eerste schuchtere groei, 
een zich ontplooien naar het licht. 

Eéns is van liefde en geduld 
de tijd vervuld, — 

dan staat mijn stille tuin in bloei. 
En elk aandachtig bloemgezicht 

is toegericht 
naar u. 

  
(Uit: Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten I, p. 92) 

  
 
Hanna van Dorssen, interim-pastor Willem de Zwijgerkerk 
  
Het paasverhaal dat voor deze meditatie is gebruikt staat in het evangelie naar 
Mattheüs. 
  

 
  
Kerkdiensten online en op tv  
 
Voor de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de 
Paaswake en Paasmorgen kunt u 'in de buurt' terecht bij: 
  
https://kerkdienstgemist.nl/  voor Thomaskerk en Oranjekerk, of maak gebruik 
van de directe links in de voorlaatste Perspectief; 
  
en 'uit de buurt' bij onze vrienden van de Oud-katholieke kerk / bisschop Dick 
Schoon / Ruysdaelstraat, Amsterdam, ga voor informatie naar: 
https://www.okkn.nl/ (deze vieringen worden gehouden in de Heilige 
Georgiuskerk te Amersfoort). 
  
Op de websites van deze kerken staan de aanvangstijden vermeld en zijn de 
betreffende liturgieën te downloaden. 

https://kerkdienstgemist.nl/
https://www.okkn.nl/


 

  
Paasmorgen 11.00 uur: kerkdienst op RTV-NH. 
Kerken in Noord-Holland met elkaar verbonden. Vanuit de Ruïnekerk in Bergen, 
met als voorgangers de plaatselijke predikant Engele Wijnsma en 
classispredikant Peter Verhoeff. Aanvang 11.00 uur op kanaal 707 (Ziggo) of 
kanaal 509 (KPN). 
  

 
 
Collecten  
 
Witte Donderdag 

• wijkdiakonie 
NL77 INGB 0008 082 226 
tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk ovv. collecte 9 april 

Paaszondag 

• wijkdiakonie 
NL77 INGB 0008 082 226 
tnv. diakonie Willem de Zwijgerkerk 
ovv. collecte 12 april 

• wijkkerk 
NL28 INGB 0005 084 450 
tnv. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk te 
Amsterdam 
ovv. collecte 12 april 
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