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Ter herinnering aan haar 

Welkom.                                                                                                                                          
De geschiedenis van het oudste christendom is ‘ons eigen erfgoed.’ Waarvan zowel de 
vrouwen als de mannen de aanstichters zijn van de beweging die christendom heet. Aldus 
Elisabeth Schüssler Fiorenza in haar boek ‘Ter herinnering aan haar.’                                          
Deze geschiedenis vertellen we eeuwenlang door in verhalen en worden aangevuld met 
verhalen uit bronnen van onze tijd, waar het gaat om de boodschap van recht en onrecht, 
rijkdom en armoede, oorlog en vrede e.a. Hierin worden wij - mannen en vrouwen- 
opgeroepen om elkaars gelijken te zijn in het leven. Vandaag luisteren we naar twee 
indrukwekkende verhalen van vrouwen, waarin we hen herinneren, een naam en een stem 
geven. 

Lied: Gegroet  https://youtu.be/myYrlE60BaI                                                                          
Gegroet jij jij die om liefde komt en licht…, gegroet! 

Gebed en ontsteken van het licht.                                                                                                   
Goede God,                                                                                                                                                                                 
we zitten gevangen in de stilte van de pandemie                                                                                                    
en hebben een diep verlangen om elkaar weer te ontmoeten                                                                                  
we zoeken vandaag online verbinding in onze gebeden, muziek en gezang.                                                                                              
Leer ons het goede ervaren die deze tijd ons brengt,                                                                                             
en te ontdekken wat voor mij echt belangrijk is.                                                                                                  
Geef ons hoop en vertrouwen                                                                                                                                
en open ons hart om er voor elkaar te zijn 

Lied: De heer heeft mij gezien   https://youtu.be/7viZR_5mC0s                                                          
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.  
 
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.  

https://youtu.be/myYrlE60BaI
https://youtu.be/7viZR_5mC0s


 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,  
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.  
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt                                                                                            
zoals de regen neerdaalt in de bomen,  
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

Eerste lezing: Marcus 14: 1-11  Jezus met kostbare olie gebalsemd.                                                                    
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De 
hogepriesters en schriftgeleerden zochten een mogelijkheid om hem door middel van een list 
gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want 
dan komt het volk in opstand. Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan 
huidvraat had geleden- aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had  
een albasten flesje  bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het 
flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: 
‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd 
denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’  Ze 
voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? 
Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen 
weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze 
kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn 
begrafenis. Ik verzeker jullie: “ waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd 
wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.”   

Tweede lezing: EEN VROUW UIT BERLIJN.                                                                                    
Een dagboek van een vrouw in Berlijn, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, Duitsland, 
dus ook Berlijn onder de voeten gelopen door de Russen. Een dagboek begonnen op de eerste 
dag dat Berlijn een slagveld werd. Door een vrouw, die ooggetuige en slachtoffer werd van de 
barbaarse daden van de Russische soldaten die de dienst gingen uitmaken in Berlijn. Een 
vrouw die het schrijven van dit dagboek nodig had om deze mensonterende tijd te kunnen 
overleven. Het leven van de vele mensen, speelde zich al snel voor een groot deel af in de 
schuilkelders van de stad. De achtergebleven inwoners, met name dus de vrouwen en een 
enkele man die niet de oorlog in was gestuurd. De huizen, veelal kapotgeschoten tijdens de 
opmars van de Russen, boden absoluut geen bescherming tegen het oorlogsgeweld. Je had 
geluk als je nog een soort van veilige plek had om te wonen. Een plek zonder gas, water, licht 
en de hele infrastructuur kapotgeschoten. Winkels dicht of geen voorraad, water alleen te 
tappen bij een waterput verderop in de stad. En altijd en overal het grote gevaar slachtoffer te 
worden van de Ivans, zoals de schrijfster hen noemt, die zich muitend en verkrachtend in de 
stad ophielden. 

Maar een vrouw in Berlijn had kans op eten en overleven wanneer het haar lukte één van de 
Russen tot haar beschermer toe te laten. Je lichaam als inzet tegen uithongeren, de dood. Ja, te 
pas en te onpas was het dan tijd voor verkrachting, maar je was wel beschermd. Het maakte 
niet uit hoe oud de vrouwen waren. Van jong tot oud kon slachtoffer worden. Daar kon geen 



moedertje of vadertje lief iets tegen inbrengen. De andere Russen wisten wanneer een vrouw 
een beschermengel (vaak een hoge pief) had, en lieten deze vrouwen dan vaak min of meer 
met rust. Wat fijn was dat je het eten en drinken dat je kreeg voor je “ diensten” kon delen met 
medebewoners van het huis, etage waar je woonde. Je had spullen tot je beschikking om te 
ruilen. Er kwam veel drank bij kijken, veel dronkenschap en vaak veel geweld. Maar de 
schrijfster vertelt ook dat het contact met deze Russen regelmatig respectvol leek, was.           

Hoe er een behandelpunt werd ingericht in Berlijn om de verkrachtte vrouwen te helpen. Hoe 
vele vrouwen niet wisten of ze zwanger waren gemaakt of door de structurele honger niet 
meer menstrueerden. Hoe vrouwen elkaar bevroegen over hoe vaak jij…?? 

Maar ook, hoe normaal het ging worden elkaar te bestelen, op rooftocht uit te gaan, hoe mijn 
en dein werd opgeheven, hoe de ontmenselijking langzaam maar zeker iedereen bij de kladde 
had. En hoe het ging stinken overal. Huizen waarin de soldaten hun behoeften dezen, doden 
langs de kant van de weg.Mensonterende taferelen en de kracht van de vrouwen in Duitsland 
aan het einde van oorlog. 

Over het algemeen is er wat minder aandacht over deze kant van de Tweede Wereldoorlog. 
Alhoewel De schrijfster wist hoe belangrijk het was dit te laten weten. Had dit nodig om te 
overleven. Zij wilde dolgraag anoniem blijven maar helaas is deze wens haar ontnomen. 
Jammer. 

Overweging: “Ter herinnering aan haar.”                                                                                              
Op weg naar Pasen, kort voor zijn dood ontmoette Jezus nog heel veel mensen.                                                                     
Ze werden door zijn woorden aangeraakt en hij raakte hen in het binnenste van hun ziel.                                                             
Jezus luisterde echt naar hen en dat is meer dan horen.                                                                                                                                
Gaan we bij onszelf na, wanneer je bij elkaar bent en je begint te vertellen, en je wilt  je 
verhaal delen over wat je bezig houdt. Dan voel je meteen aan dat de ander zich in leeft. Jouw 
stem wordt daarmee versterkt en je verhaal wordt herkend en erkend.  

Jezus ging kort voor Pasen op bezoek bij Simon, hij was genezen van zijn melaatsheid en hij 
gaf een feestmaal. De hogepriesters hielden hem in de gaten en samen met de Farizeeën 
hadden ze de opdracht om hem aan te geven en te arresteren.  

Er kwam een vrouw binnen, waarschijnlijk was ze niet uitgenodigd, maar ze had toch de 
moed en wilde Jezus ontmoeten. Voelde zij zich eenzaam en niet gehoord? Of wist zij meer en 
voelde ze aan wat er ging komen?  

Ze liet haar eigen gevoelens toe en was helemaal zich zelf, ze volgde haar hart. Ze trok zich 
ook niets aan van oordelen van de andere bezoekers. Het gaf haar zelfvertrouwen en ze zocht 
in Jezus een baken. Ze was verdrietig omdat Jezus vervolgd werd, en wat stond hem wel niet 
te wachten? Hij was zo kwetsbaar en ze wilde met haar tederheid hem al haar liefdevolle 
aandacht geven. Hij stond immers zo alleen te midden van het volk die voor het Joodse 
Paasfeest naar Jeruzalem waren gekomen. 

Ze was net als zoveel andere mannen en vrouwen geraakt door Jezus levenshouding en zijn 
woorden van rechtvaardigheid en barmhartigheid. Ze liet haar tranen over zijn voeten vloeien 
en droogde deze met haar haren af. En dan zalfde ze Jezus met de nardusolie, vermoedelijk 
een flesje dat ze al heel lang bewaard had en waarvan ze nu een goede bestemming had 



gevonden. Ze troostte hem, en voorvoelde dat dit waarschijnlijk zijn laatste dagen zouden 
zijn.  

Wat ze kon heeft ze gedaan en Jezus onderging het als een balseming van zijn lichaam , zo 
kort voor zijn dood en begrafenis. Ze deed dit en vond veel kracht bij Jezus.  

En hij zei:’ Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, 
zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 

Wij vrouwen en mannen worden gesterkt door deze en onze verhalen door te blijven geven en 
waar mogelijk op te schrijven. Zo worden ervaringen aan het licht gebracht. Zoals we zien bij 
de vrouw in Berlijn die in haar dagboek schreef wat ze heeft meegemaakt. Hoe ze in haar 
verdriet en diepe pijn zich toch staande wist te houden en er voor de andere vrouwen en 
kinderen kon zijn. Het is niet te geloven wat haar is overkomen in deze wrede  oorlog, hoe 
door verschrikkelijke omstandigheden mannen en vrouwen in nood hiertoe gebracht werden.  
Gelukkig is haar verhaal openbaar geworden en heeft ze een stem gekregen, een naam en is 
zichtbaar geworden. Ze heeft van slechts enkele maanden een dagboek bijgehouden en zo zijn 
wij deelgenoot mogen worden. Ze heeft haar eigen licht laten schijnen over haar bewogen 
leven en geeft hiermee onbewust toestemming aan ons om dat ook te doen.  

Klaar maken van de tafel:                                                                                                                      
We zetten brood en wijn klaar om te delen en te gedenken wat Jezus ons heeft voor gedaan bij 
het laatste avondmaal. En luisteren naar het lied. 

https://soundcloud.com/user-386607789/gvl-457-het-brood-in-de-aarde-gevonden/s-
AZ6wVIcJwL7 

Het brood in de aarde gevonden                                                                                                                
het brood door handen gemaakt                                                                                                                 
het brood van tranen en zorgen                                                                                                                            
het brood dat naar mensen smaakt. 

Het brood van oorlog en vrede                                                                                                                        
dat dagelijks eendere brood,                                                                                                                      
het vreemde brood van de liefde                                                                                                
het stenen brood van de dood. 

Het brood dat wij duur verdienen,                                                                                               
ons lichaam, ons geld, ons goed,                                                                                                                  
het brood van ons samen leven                                                                                                                                                    
die schamele overvloed. 

Dat brood dat wij moeten eten                                                                                                                    
om niet verloren te gaan.                                                                                                                        
Wij delen het met elkander                                                                                                                        
ons hele mensenbestaan. 

https://soundcloud.com/user-386607789/gvl-457-het-brood-in-de-aarde-gevonden/s-AZ6wVIcJwL7
https://soundcloud.com/user-386607789/gvl-457-het-brood-in-de-aarde-gevonden/s-AZ6wVIcJwL7


Gij deelt het met ons, zo deelt Gij                                                                                                                 
U zelf aan ons uit voorgoed,                                                                                                                      
een mens om nooit te vergeten,                                                                                                                
een God van vlees en bloed. (t. H. Oosterhuis, m. A. de Klerk 

Collecte voor Amnesty International:  banknummer NL45Trio 0198100000 
Amnesty maakt onrecht zichtbaar in de wereld. 

Voorbeden: We ontsteken het licht en spreken onze gebeden en intenties uit. 
Lied: Daar waar liefde heerst en vrede, daar is God met ons.  https://youtu.be/9jRAoptZQb4 

- Wij bidden voor de vrouwen en mannen die te maken hebben met onderdrukking, 
mishandeling en ongelijke behandeling, opdat zij hulp vinden om dit te overwinnen 
om hun leven weer op te pakken 

- We bidden voor hen die in het duister zijn, door eenzaamheid en angst, opdat zij in 
hun zoektocht van verwarring en het niet weten, hun spoor vinden en daarbij op 
nabijheid mogen rekenen. 

- We bidden voor de leden van ons parlement, die onlangs zijn gekozen. Dat zij op zoek 
naar recht en wijsheid ons vertrouwen geven in een democratisch en evenwichtig land. 

- Wij bidden dat ons verlangen van hoop en vertrouwen in deze tijd van de corona 
pandemie aanwezig blijft en versterkt wordt, opdat we hoopvol mogen rekenen op 
meer vrijheid, ontmoetingen en samen zijn. 

Beannacht John O' Donohue 
Moge op de dag waarop  
de zware last op uw schouders  
u heeft afgemat  
en u struikelt,  
het stof dansen  
om u evenwicht te geven. 

En moge, als uw ogen  
bevriezen achter  
het grauwe venster  
en de schim van verlies  
bij u binnenkomt,  
een menigte kleuren, indigo, rood, groen  
en azuurblauw,  
in u een weide verrukking scheppen. 

Als het zeil scheurt  
in de boot der gedachten  
en de oceaan zich onder u  

https://youtu.be/9jRAoptZQb4


zwart kleurt,  
moge er dan over de wateren  
een pad van gulden maanlicht komen  
om u veilig thuis te brengen. 

Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,  
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,  
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn  
moge de bescherming van de voorouders er voor u zijn. 

En moge een zachte wind  
deze woorden van liefde  
om u heen blazen,  
als een onzichtbare mantel  
om uw leven te behoeden. 

Lied:	Ga	tot	de	einden	der	aarde	h-ps://youtu.be/iGKHVGL7yXM																																																																	
Ga	tot	de	einden	der	aarde, 
tot	het	uiterste,	daar	zal	liefde	zijn:	ga	

We wensen ieder een goede Paasweek! Inge en Riky 

https://youtu.be/iGKHVGL7yXM

