
De kapel is open 
Dinsdagmorgen 24 maart j.l. opende ik, op een kier, de deuren van de kapel.  
Je moet toch van buitenaf kunnen zien dat de kapel open is en je welkom bent.  
De hemel was strak blauw en de zon scheen volop, en de vogels verkondigden: 
mensen, het is lente en de zomer is in aantocht ! Alsof er geen vuiltje aan de lucht is. 
Ik ontstak de Paaskaars, de kaarsen op de liturgische tafel en speelde op de piano 
het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, licht overdek mij, vuur mij aan’. 
Nooit eerder was ik in deze kapel alleen. Nooit eerder genoot ik zo van de stilte, van 
de ramen van Annemiek Punt. Ik vergat waarom ik alleen in de kapel was, omdat ik 
even uitgetild werd uit de werkelijkheid van alle dag, die zo onwerkelijk voor ons is. Ik 
realiseerde mij dat wij in deze 40 dagentijd meer dan ooit stil staan bij verlies. Verlies 
van gezondheid, verlies van contacten, verlies van de eerste Passie tocht door 
Lonneker, verlies van een uitvoering van de Mattheüs Passion, de vieringen in de 
Stille Week en Paasmorgenviering. Zo in de stilte kom je tot jezelf. 
 
Ik nodig u uit ook te komen, om de stilte te zoeken en te ervaren wat het met u doet. 
Het zonlicht dat door de gekleurde ramen naar binnen viel stootte mij als het ware 
aan en bracht mij op het spoor van de ommekeer, van hoop en leven, ons 
toevertrouwd in dat oude geloofsverhaal van weleer, van een mensenkind dat 
opstond. En omdat hij opstond, staan wij op om; licht’ te zijn en het licht te 
verspreiden, zeker in deze toch voor velen donkere en onzekere tijd.  
Met de vogels zingen wij mee: de zomer is in aantocht. Dat dát ons staande houdt. 
 
ds. GertJan Lambers Heerspink 
 


