
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 11-17 april (Pasen) 
Thema  : Een spoor van licht – Werk van Barmhartigheid 
Weekthema : voor je kijken 
Lezing  : Johannes 20:1-18 

 
Schets van het verhaal 
Jezus’ kruisiging, sterven, èn begrafenis worden in realistische en felle kleuren geschilderd 

door de Evangelist. Jezus’ opstanding verschijnt niet in beeld, is een witte vlek in het verhaal. 

Dat blijft een geheim tussen God en Jezus, zou je kunnen zeggen. De draad van de 

gebeurtenissen wordt pas een dag later, vroeg, op de eerste dag van de week, weer 

opgenomen (Joh. 20,1). Wat er op deze dag gebeurt, wordt weer heel ordelijke en realistisch 

verteld. 

Het begint met het opstaan van Maria uit Magdala, die in alle vroegte, als het donker is, naar 

het graf gaat. Het verlangen naar de Jezus van vroeger die nu gestorven is, drijft haar naar de 

plaats waar nog iets van Hem te vinden is: het graf met zijn verwonde en dode lichaam. De 

duisternis spiegelt de situatie van het huis van haar ziel: ze heeft geen uitzicht, ze heeft geen 

toekomst. Als ze de sluitsteen van het graf ziet weggehaald, snelt ze weg, naar Jezus’ 

vrienden: Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze Hem hebben 

neergelegd. Maria is gefixeerd op de Jezus van vroeger. Nu ook zijn lichaam kwijt is, dreigt ze 

hem totaal te verliezen. Ze moèt zijn lichaam vinden, om zo te redden wat er nog te redden 

valt van haar vroegere relatie.  

Als zij op zeker moment omkijkt, en een zeker iemand haar vraagt waarom ze huilt, en wie 

ze zoekt, herkent ze Hem niet. Ze is zo op zoek naar de Jezus van het verleden, dat ze Hem 

niet herkent, als Hij in het heden voor haar staat. Als Jezus zijn leerlinge zoals vroeger bij de 

naam noemt – Maria! – herkent ze haar vriend en meester. Ze heeft gevonden wat ze zocht, 

maar niet voor lang, want vroeger keert niet terug. Maar de vroegere relatie krijgt een nieuw 

vervolg. Houd me niet vast – zegt Jezus – ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maria 

moet de Jezus die ze heeft teruggevonden, weer loslaten, ze moet zich omkeren van het 

verleden naar de toekomst. Ze moet ‘voor zich kijken’, niet achterom… In het hier en nu 

heeft ze ondertussen wel een duidelijke, en feestelijke opdracht: Ik heb de Heer gezien! (Joh. 

20, 18) 

ds Dirk Neven 

 

Gespreksvragen: 

1. Wat spreekt jou het meeste aan in het verhaal van Jezus’ verrijzenis? Herken je iets van 

de wanhoop van Maria? Wanneer deed die zich bij jou voor? Voelde je (na verloop van 

tijd misschien) aangesproken door de Stem die je bij je naam noemde? Of wacht je zoals 

velen nog steeds (of juist opnieuw) op die Stem, die jou bij je meeste eigen naam noemt? 
 

2. Wat maakt de Opstanding van Jezus voor jou een realiteit in het leven hier-en-nu? 
 



3. Maria wordt in haar kracht gezet omdat zij – in de Oosterse kerken ‘apostel der apostelen 

genoemd’ – een concrete, en belangrijke opdracht krijgt: (…) maar ga naar mijn broeders 

en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader, en jullie Vader, naar mijn God en jullie God. 

Waardoor word jij in je kracht gezet? 
 

4. Onlangs was in Utrecht een prachtige tentoonstelling te zien over Maria Magdalena in het 

Utrechtse Catharijneconvent. Als er één bijbels personage is dat tot de verbeelding 

spreekt – vermengd met een flinke portie fantasie – is het Maria wel. Te zien waren een 

indrukwekkende variatie aan historische, moderne en eigentijdse werken. De devote, 

spirituele Maria Magdalena. Maria Magdalena als berouwvolle zondares. Maria 

Magdalena als kroongetuige van de opstanding. De rijke Maria Magdalena. Maar ook: 

Maria Magdalena als kluizenares. Maria Magdalena als de geliefde van Jezus. Heeft u de 

tentoonstelling gezien? Welk beeld sprak jou aan? Ben je niet geweest: verdiep je eens 

via internet in de ‘beelden’ van Maria... 
 

5. Overdenk en mediteer over de woorden van zuster Maria Magdalena van Bussel (1958), 

priorin van het Norbertinessenklooster in Oosterhout: Maria Magdalena was in mijn ogen 

een  zoekende, creatieve, fantasierijke en mooie vrouw, mooi van binnen. Ondanks dat ze 

werd verguisd, bleef ze sterk in haar liefde voor Christus. Toch vraagt ook zij zich af: Was 

zij een zondares? Was zij het spoor bijster?  Geleerden vonden er een antwoord op. Maar 

wie is er geen gevallen mens? Hebben we niet allemaal iets dat niet goed ging? Was 

Maria Magdalena niet eerder een zoekende vrouw? 

 

6. Maak met elkaar een afspraak om de film The Magdalene Sisters (dvd/streaming?) te 

gaan zien, het drama van Peter Mullan uit 2002, om te ervaren hoe seksueel geweld ook 

tot uitdrukking komt in beelden die van vrouwen als Maria Magdalena worden gemaakt. 

De VPRO filmpagina schrijft: Aangrijpend portret van vermeend promiscue meisjes die in 

het Ierland van de jaren zestig worden opgesloten en aan het werk gezet in een Iers 

nonnenklooster. Praten, zelfs fluisteren tijdens het werk mag niet. Vernederingen zijn 

dagelijkse praktijk. En dat alles zonder hoop op toekomstige vrijheid.  

Kritische geluiden vanuit het Vaticaan maakten op cineast Mullan geen indruk: Het gaat 

allemaal om fundamentalistische gelovigen die denken dat ze het recht hebben om jonge 

vrouwen te onderdrukken. Geraldine McEwan vertolkt de rol van gruwelijke opperzuster 

met briljante devotie. Actueel... 

Challenge: Alles komt goed 
 

Alles komt goed! Als die uitspraak ergens op z’n plek is, dan wel vandaag, op de Paasmorgen. 

Want waar de toekomst door de dood van Jezus gesloten leek, wordt deze met Pasen weer 
helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan! En daarmee lijkt alles gezegd. Zijn we er dan? 
Nee, nog niet, en als we om ons heen kijken wordt dat iedere dag weer duidelijk. Maar we 
kunnen zelf ook wat doen, ook al is het maar iets kleins. 
 

1. Paascollecte voor Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijk (werelddiaconaat)  
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te 
overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs 
ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in 



Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara. Dit centrum geeft jongeren 
psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma´s te verwerken. Jongeren krijgen er ook 
huiswerkbegeleiding en kunnen een vaktraining volgen. Alles komt goed?! Dankzij de 
liefde en aandacht die de jongeren in het Manara Youth Center krijgen, durven zij hierin 
te geloven! 

2. Meld je aan bij Christien Beuving (cpbeuving@gmail.com) om mee te helpen bij de 
Present-actie van 23 april (aanmelden uiterlijk 13 april, het kan nog). 

3. Bedenk samen wat je zou kunnen doen om anderen het gevoel ‘het komt goed’ te 
geven. 

 

Een Goede week en een opgewekte Paastijd gewenst! 
 
Voor de agenda: 
Maandag t/m woensdag, 19:30 uur: Stille Week vesper 
Donderdag 14 april, 19:30 uur: Witte Donderdagviering 
Vrijdag 15 april 15:00 uur: Kruisweg van Barmhartigheid.  
Vrijdag 15 april 19:30 uur: Goede Vrijdagviering 
Zaterdag 16 april 22:00 uur: Paaswake 
Zondag 17 april 06:15 uur Domplein: Paasjubel 
Zondag 17 april 10:00 uur: Paasviering 
Zondag 17 april 17:00 uur: Cantatevesper 
 
 

mailto:cpbeuving@gmail.com
https://www.nicolaikerk.nl/uploads/klant553/files/Wandelroute%20Kruisweg%20van%20barmhartigheid.pdf
https://www.nicolaikerk.nl/paasjubel_domplein/

