
 

 

De goede, stille week… 
 
De graankorrel 

 
Wij gaan de komende week de goede week in. Het zal inderdaad een stille 
week zijn. Onwerkelijk stil. Alleen achter uw eigen voordeur de dagen naar 
Pasen beleven. Kunnen we toch een beetje samen zijn in onze eigen 
huizen?  Om 19.30 uur zijn de internetkerkdiensten van onze eigen kerk . 
Steeds meer gemeenteleden volgen die, maar voor allen die geen internet 
hebben is hier een meditatie. Deze brief kunt u misschien printen en bij 
iemand die geen internet heeft in de brievenbus bezorgen. 
Misschien kunt u op Witte Donderdag en Goede Vrijdag met ons 
meebidden en deze meditatie lezen. Als het mogelijk is een kaars 
aansteken…. samen een Onze Vader bidden. 
 
 
 

De graankorrel 
 
Bent u wel eens langs een lege akker gekomen? Indrukwekkend zo’n kale vlakte meestal in de 
winter. Er is niets te zien. Alleen de kale grond, maar als er gezaaid wordt, sluimert het zaad in de 
aarde. Dit beeld wordt gebruikt in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 12. In deze dagen kunt u 
van het Johannes evangelie hoofdstuk 12 en de hoofdstukken erna lezen. Dan bent u met huid en 
haar betrokken in het verhaal van de lijden dood en uiteindelijk met Pasen de opstanding. 
De kale akker daar gaat het in deze dagen over. Als trouwe wachter, wacht ze vol geduld tot er 
gezaaid wordt. Weken later zie je het kiemen, dat is de wondere samenwerking tussen aarde en 
zaad, waar een mens weinig aan kan doen. Hoe sterven leven kan verbergen, daar schiet het 
menselijk oog tekort. 
Dood is voor ons het zelfde woord als mislukking, einde verhaal. In deze dagen horen we er meer 
van dan ons lief is. En nu ook in de kerk is het een stille tijd vol verdriet. Jezus sterft zoals een 
graankorrel in de aarde. Dit moet eerst gebeuren want er is geen opstanding zonder neergang.  
Jezus’ dood mislukking, einde verhaal?  
Geen verrijzenis zonder Goede Vrijdag. De zin die in me opkomt en die ik af en toe ook mompel is 
“Mijn God waarom heeft U mij verlaten?”  Wij zijn in goed gezelschap als we dit bidden of roepen 
het komt uit Psalm 22 of Matteus 27. Jezus riep het aan het einde van zijn verhaal in diepe 
eenzaamheid.  
Als we ons verwonderen over de graankorrel zien we dat dit niet einde verhaal is. Het is een nieuw 
begin. Toen Jezus op Goede Vrijdag de dood is binnengestapt heeft hij er meteen een deur in 
gemaakt, naar het eeuwige leven. Dat ons leven hier en u, in deze onwerkelijke dagen, met 
Christus verborgen is in God, die sluier wordt na ons leven opgelicht. Dan zullen we God niet meer 
zien als in een wazige spiegel maar van aangezicht tot aangezicht.  
 
In een brood kun je , omdat je het weet de graankorrel zien. In het kruis kun je, omdat je het weet 
de Verrezene al zien. De vrouwen hebben eeuwen geleden uitgeroepen bij het lege graf dat Jezus 
leeft. Ik denk dat we wanneer we het werkelijk stil maken buiten ons en in ons, we de echo van die 
vreugdekreet heel in de verte nog kunnen horen.  Een goede stille week en mogen we elkaar 
zachtjes toeroepen in de Paasnacht ‘de Heer is waarlijk opgestaan’  
 
( met dank aan Eric Galle) 
 
 
 
 
Gedeelte met eigentijdse toevoegingen uit een Tafelgebed  
(‘in het huis van de Levende’ W.R. van der Zee) 
 
 



 

 

Door water en woestijn 
 
U komt onze dank toe 
Heer onze God 
overal en altijd door Jezus onze Heer. 
Want Gij onze bondgenoot, op leven en dood, 
Gij hebt ons geroepen, om als uw volk op weg te gaan. 
Door water en woestijn naar het land van uw belofte. 
Uw Woord wijst ons de weg, en uw Geest houdt ons in leven….. 
 
Gezegend is Jesus die komt in uw Naam 
Want Hij heeft ons de weg gewezen, toen hij ons allen voorging 
naar de morgen van uw licht.  
Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad 
Tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 
En toen Hij gekruisigd werd, als de minste van de mesen 
Hebt Gij hem opgewekt als eerste van ons alen. 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U God. 
Alleen in onze eigen huizen..bidden rond brood en beker 
zend uw Geest in ons midden en voeg ons allen samen, 
Tot een levende gemeenschap, die U eert en dient en waar de ziekte en dood niet het laatste 
woord  hebben. 
Dat wij diep van binnen weten en mogen geloven: Uw Rijk komt 
AMEN 
 
Een goede stille week en gezegende  Pasen, 
 
ds. Agnes Hana 
tel:  06 39331180  
mail: agneshana@icloud.com 
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