
 
 

Overweging tijdens het ochtendgebed  

van Paasmorgen, zondag 12 april 2020 

 

Morgengebed  
(Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, 1943) 

 

In de vroegte roep ik tot u, o God. 

Help me bidden 

en al mijn gedachten te wijden aan u.  

Ik kan het niet alleen. 

 

In mij is het donker, maar bij u is er licht,  

ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek, 

ik ben angstig, maar u steunt mij, 

in mij is onrust, maar bij u is er vrede, 

ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,  

ik kan uw wegen niet begrijpen, 

maar u kent de weg die ik gaan moet. 

 

Vader in de hemel, 

ik loof u en dank u voor de rust van de nacht, 

ik loof u en dank u voor de nieuwe dag  

ik loof u en dank u voor al uw goedheid en trouw 

in het leven dat achter mij ligt. 

U deelde veel goeds aan mij uit, 

laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen 

ontvangen. 

U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan 

dragen. 

U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 

 

Jezus Christus, mijn Heer, 

u was net als ik arm ellendig, 

gevangen verlaten, 

ieder menselijk lijden kent u. 

U blijft bij me en zoekt naar mij. 

 

Uw woord wil ik horen 

uw roepstem verstaan. 

Naar U wil ik mij keren en U wil ik volgen. 

Amen. 

 

Lied: ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’: psalm 

118,1 (t. Jan Wit, m. Genève 1551) 

 

Evangelielezing: Het verhaal van een levende 

(Johannes 20,1.11-17) (Ellie) 

(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.446) 
  

Op de eerste dag der week, 

vroeg in de morgen, donker was het nog, 

kwam Maria Magdalena bij het graf. 

En zij zag 

dat de sluitsteen van het graf was weggerold. 

  

Schreiend boog zij zich voorover 

om in het graf te kunnen zien. 

Toen zag zij 

op de plaats waar Jezus' lichaam had gelegen, 

twee vreemdelingen, in stralend wit. 

Zij zeiden: Waarom huil je zo? 

Omdat ze mij mijn heer ontstolen hebben  

en ik niet weet waar ze hem hebben neergelegd. 

 

Toen keerde zij zich om, toen zag zij Jezus staan.  

Maar zij wist niet dat hij het was, 

haar ogen herkenden hem niet. 

Jezus sprak tot haar: 

Wat huil je, wie zoek je? 

  

Zij dacht dat het de tuinman was  

en zei: Heb jij hem weggenomen?  

Zeg me dan waar je hem hebt neergelegd. 

Jezus zei tot haar: Maria. 

  

Zij herkende hem en zei: 

Rabboeni, lieve meester 

en zij omklemde zijn voeten. 

 

Jezus sprak: Houd mij niet vast 

want ik ben nog niet opgegaan naar mijn vader. 

Maar ga mijn broeders zeggen: 

Dit heeft hij gezegd: 

Ik zal opgaan naar mijn vader en naar jullie vader, 

naar mijn God en jullie God. 

 

Acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als 
de graankorrel sterft…’)  
 

Overweging (Ellie) 

 

Deze tijd van afstand houden en ziektedreiging 

maakt het meer dan ooit duidelijk: het 

paasverhaal is het verhaal van jou en mij. Van 

ieders leven. Een verhaal van kruis en 

opstanding. Van diep leed en van overeind 

komen uit dat leed. 



 
 

 

Makkelijk om te aanvaarden is dat niet. Liever 

vermijden we de dalen. We jagen het geluk na. 

Genieten is het doel. Soms om vervelend van te 

worden. Want genieten is heerlijk – maar soms 

lijkt het of genieten móet. En als je bang bent, als 

je ziek bent, of als gewoon je hoofd en niet naar 

staat, kan het voelen als falen wanneer je niet 

geniet. 

 

Maar voortdurend genieten is niet reëel. Dat 

weten we. Juist daarom is het verhaal over Jezus’ 

lijden en dood en opstanding zo sterk. Omdat 

het ons verhaal is. En omdat het troost dat God 

in die diepte met ons meegaat; dat hij onze 

menselijke weg gaat. 

 

‘U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan 

dragen’, zegt Dietrich Bonhoeffer in zijn gebed. 

Het doet me denken aan een gesprek van kort 

geleden, toen we nog bij elkaar mochten komen. 

Eén van het groepje aanwezigen vertelde het 

moeilijke verhaal van haar jeugd. Die jeugd 

maakt haar soms nog verdrietig. Ze vertelde ook 

van een bordje dat bij haar op de wc staat: ‘you 

were given this life because you are strong 

enough to live it!’ Je kreeg dit leven, omdat je 

sterk genoeg bent om het aan te kunnen. 

Het geeft haar troost. En moed. Zoals Dietrich 

Bonhoeffer troost put uit de gedachte: ‘U laadt 

niet meer op mijn schouders dan ik kan dragen.’ 

 

Misschien onderga je deze tijd met rust en een 

zekere nieuwsgierigheid. Wat zal deze 

uitzonderlijke lente ons brengen? Wat kun je er 

zelf van maken? 

 

Maar misschien voel je vooral onrust. Soms heb 

je al eens eerder een zwaar dal doorkruist. Of 

maak je dat op dit moment mee. 

Dan is het morgengebed van Bonhoeffer heel 

actueel. Het donker, de eenzaamheid, de angst 

en de onrust waar hij van spreekt zijn de jouwe. 

 

Ook het vertrouwen van Bonhoeffer kan ons 

meer dan ooit aanspreken. Het is het vertrouwen 

dat spreekt uit dat bordje op de wc. Daar in de 

gevangenis is zijn bestaan uiterst onzeker. We 

weten dat hij tenslotte op 9 april 1945 is 

opgehangen. 

Toch, vertelt hij zichzelf, is God bij hem. Met 

licht, trouw, steun, vrede en geduld. En hij dankt 

voor de rust van de nacht. Hij dankt voor de 

nieuwe dag. Hij dankt voor wat God hem 

allemaal gaf in het leven dat achter hem ligt. // 

 

Maria Magdalena zoekt met ogen vol tranen bij 

het graf de nabijheid van Jezus. Ze is ontredderd, 

zoals ook wij, oog in oog met ziekte en dood. Ze 

ziet een man staan, de tuinman denkt ze. We 

zien wat we kennen. Meer niet. 

 

Maar dan breekt er iets door haar verdriet heen. 

Zoals we ook horen in het gebed van Bonhoeffer. 

Zoals verbeeld in het raam achter mij met de 

bloeiende tak en de vogel. 

Je hoort je naam. Ineens ben je niet meer alleen. 

Ineens spreekt een oud verhaal je nieuw en 

persoonlijk aan. Of een oud gebed, 75 jaar 

geleden opgeschreven door een gevangene. 

 

En even zie je dat geopende raam. Licht valt 

erdoorheen. Een vogel vertelt je van licht dat 

terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die 

bij ons blijft. De blauwe vogel op de nieuwe 

paaskaars zingt hem na. En Bonhoeffer bidt: 

‘Jezus Christus, mijn heer, U blijft bij me en zoekt 

naar mij.’ 

 

Het is vaak niet meer dan een moment, zo’n 

troostvol beeld. Als een zon die in prachtige 

kleuren opkomt, zoals in het schilderij van Jeltje 

Hoogenkamp. Als een steekvlam in de nacht. Je 

wilt het vasthouden, maar dat gaat niet. ‘Houd 

mij niet vast,’ zegt Jezus. Je kunt dit moment niet 

vasthouden. Net als die prachtige bloesems. Net 

als het lied van de vogel. Je kunt het je alleen 

herinneren. 

 

Maar de hemelse vogel op de paaskaars blijft. Die 

zullen we blijven zien, en die zal er nog zijn 

wanneer we hier weer met ons allen mogen 

samenkomen. 

Dat zij ons telkens weer dat troostvolle moment 

te binnen mag brengen. 

 

Muziek  


