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Meditatie bij de ramen van de Groene of Willibrord Kerk       ds. A. Verburg 
 
 

 
 
Inleiding 
Al voordat ik in 2010 predikant werd in de PGO kwam ik regelmatig in de Groene of 
Willibrord Kerk (GWK). Ik was van de Groene Kerk gaan houden; een mooi gebouw 
met mooie ramen. 
In 2011 was ik voor het eerst bij de Avondgebeden in de voorbereidingstijd op 
Pasen. Tijdens die Avondgebeden was er stilte en orgelspel; tijd om te mediteren. 
Bij die meditatie richtte ik mijn aandacht in 2011 op één raam van de GWK. 
Door de jaren heen mediteerde ik ook een beetje bij de andere ramen. 
Op een gegeven moment dacht ik: ik ga mijn meditatieve gedachten nog een keer 
delen met de gemeente voordat ik afscheid neem als predikant (september 2020). 
 
Toen we als predikanten voor de zondagen in de zomer van 2020 een thema 
zochten, vertelde ik de collega’s over mijn plan met de meditatie bij de ramen in de 
GWK. Collega Rian Veldman stelde toen als thema voor de zomerdiensten voor: 
‘Vensters op God’. Mooi thema! 
Ik had me voorgesteld dat ik tijdens een dienst in de Groene Kerk over de ramen zou 
‘preken’. Tijdens de preek zou ik dan met de kerkgangers door de Groene Kerk lopen 
en telkens bij één van de ramen stilstaan. Dat ging niet door vanwege de covid-19 
crisis. Toen er in de loop van de zomer van 2020 weer mensen naar de kerk 
mochten onder de voorwaarde dat ze op anderhalve meter afstand van elkaar 
bleven, werd besloten om de zondagse erediensten van de PGO in de 
Regenboogkerk (Mauritslaan) te houden. Daar konden we binnen de geldende 
beperkingen de meeste mensen verwelkomen. 
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Toen vroeg ik aan Mart Binnendijk om foto’s te maken van de ramen van de GWK. 
Die werden in de dienst van 2 augustus 2020 via de beamer in de Regenboogkerk 
geprojecteerd. Aan de hand van die foto’s heb ik mijn meditatieve gedachten 
gedeeld. 
Veel mensen, kerkgangers die in de kerk waren en zij die via de livestream de dienst 
meebeleefden, hebben op de meditatie gereageerd. Aan het eind van dit document 
geef ik nog een paar van die reacties weer. Wie weet, als u weer eens in de 
inmiddels nog mooier en comfortabeler geworden Groene Kerk komt, spreken de 
ramen ook voor u tot de verbeelding. 
 
Als Bijbellezing bij mijn meditatie koos ik psalm 91. 
 
911Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 
3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
4hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild. 
5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
7Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
8Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
9U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 
11Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, 
die over je waken waar je ook gaat. 
12Hun handen zullen je dragen, 
je voet zul je niet stoten aan een steen. 
13Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 
14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft 
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
15Roep je mij aan, ik geef antwoord, 
in de nood zal ik bij je zijn, 
je bevrijden en met roem overladen, 
16je overvloed geven van dagen. 
Ik zal je redding zijn.’ 
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Meditatie 
 

 
 
1. 
De Groene of Willibrord Kerk (GWK): ik kom er graag, ook al omdat het zo’n mooi 
gebouw is. Met haar lange geschiedenis die teruggaat op de monnik Willibrord (658 
– 739) die vanuit Ierland overstak en op de strandwallen in deze regio aan land ging 
om het Evangelie te verkondigen.  
Een gebouw van veel verhalen over afbraak en herbouw, vernieling en restauratie: 
wat heeft het de tijd verduurd en wat heeft het veel te verduren gekregen door de tijd 
heen. Onder dit gewelfde dak en tussen deze oude muren hebben heel veel mensen 
hoogte- en dieptepunten beleefd, verwerkt en gevierd. 
 
Met name de ramen vond ik mooi. Dat ze die ‘kozijnen’ rond 1600 al zo mooi hadden 
gemetseld. Ik kon me niet herinneren dat ik deze vormen kende van andere oude 
kerken. Omdat Marie-Therèse Stierman-Rasser heel veel weet van de geschiedenis 
van de kerk en de begraafplaats eromheen, vroeg ik haar of zij ook iets wist over de 
achtergrond van de vorm van die oude ramen. 
Dat werd een verrassing; de vormen van die ramen zijn niet oud. De ramen hebben 
deze vorm gekregen bij de grote restauratie van de GWK in de jaren 1954 – 1956.    
De ‘kozijnen’ of de ‘lijsten’ die het glas in lood omvatten zijn het werk van de architect 
die de restauratie begeleidde: Piet van der Sterre (1915 – 1978). Van der Sterre 
tekende o.a. ook voor grote restauraties als die van de Hooglandse kerk in Leiden en 
de Oude Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. 
Tijdens de restauratie van de GWK in de jaren ’50 van de vorige eeuw is de 
consistorie tegen de kerk aangebouwd, Daarvoor is één raam ‘opgeofferd’. Ook het 
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portaal dat staat op de plek waar vroeger een toren stond is toen gebouwd. Van der 
Sterre zette op het dak van het portaal zijn ‘handtekening’: een ster!  
 
Kom we gaan door het ‘Sterreportaal’ naar binnen. 
 

 
 
2. 
Wat valt het licht prachtig door die ramen! 
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3. 
We gaan naar het raam dat mij in 2011 op de gedachten bracht die ik nu met jullie ga 
delen. 
Maar eerst; een kleine oefening in kijken. 
Ik ga jullie een klokhuis laten zien 
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4. 
Ziet u het? 
Duidelijk een klokhuis. 
Maar er is meer. 
Je kunt er ook twee gezichten in zien. 
Het is maar waar je je op concentreert: het witte gedeelte, of het donkere gedeelte. 
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5. 
Nog een beroemd voorbeeld van wat we een ‘optische illusie’ noemen is 
de Vaas van Rubin. Dat is een optische illusie die door de Deense psycholoog Edgar 
Rubin werd gepresenteerd bij de publicatie van een onderzoek. 
Het is maar waar je naar kijkt, wit of zwart. Wat beschouw je als de voorgrond en wat 
als de achtergrond?  
 
6. 
Hieronder zie je een filmpje over hoe je zo’n ‘vaas’ kunt zien. 
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7. 
Wat je ziet heeft dus te maken met je geest, je gedachten. Waar concentreer je op, 
wat is je focus? Het beroemdste voorbeeld van zo’n dubbele tekening is misschien 
wel dat portret van de psycholoog, psychiater en psychotherapeut Sigmund Freud. 
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8. 
Wat ziet u: een portret van dokter Freud Of de blote dame? 
Bij wat je ziet gebeurt er van alles in je gedachten; we kijken ook met een 
‘geestesoog’. 
 
Nog een beroemd voorbeeld van ‘het is maar wat je erin ziet’… 
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Zie je het leeftijdsverschil tussen de twee gezichten in dit ene portret? 
 
9. 
Terug naar mijn raam uit 2011. 
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Ik was in die tijd (weer eens) verliefd. 
En zag in het kozijn van het raam twee ronde ruggen en één hoofd. 
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Twee mensen dicht tegen elkaar aan, het ene hoofd is naast het andere geschoven, 
de hoofden zijn één geworden. Alsof ze elkaar iets intiems in het oor fluisteren. 
 
10. 
In het Nederlands kennen we de uitdrukking: elkaar toegenegen zijn. Dat drukt dit 
raam ook uit: je hoofd zo naar elkaar toe neigen dat er intimiteit ontstaat. 
Dat God mens is geworden in Jezus Christus is ook zo’n uitdrukking van 
genegenheid, van intimiteit: Jezus is God naast ons, komt heel dichtbij, buigt zich 
naar ons toe, schouder aan schouder, zijn hoofd naast het onze. 
 
Naar het volgende raam. 
 
 

 
 
11. 
Ik denk dat ik dit raam het mooist vind, in ieder geval het meest majestueus. Ziet u al 
wat ik erin zag? We gaan dichterbij kijken. 
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12. 
Het zijn drie mensen geworden. 
Nog steeds intiem want we zien maar twee hoofden. 
Twee ouders, gebogen over hun kind? 
Of twee gemeenteleden die zich ontfermen over een derde gemeentelid? 
Drie mensen samen onderweg? 
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13. 
Dan zou het ook nog het verhaal van de Emmaüsgangers kunnen zijn (Lucas 24 vers 
13 t/m 35). Twee mensen zijn na de dood van Jezus op weg naar Jericho. Hun hoofd 
is vol van alles wat er recent gebeurd is in Jeruzalem. Jezus is gearresteerd, ter 
dood veroordeeld en gestorven aan een kruis.  
Hun hart is er nog vol van, van gemis en verdriet, van boosheid en teleurstelling. 
Maar als dan een derde persoon zich bij hen voegt – ze herkennen Jezus eerst niet – 
dan vraagt hij naar hun verhalen, komt in hun hoofd en in hun hart. Daarna gaat hij 
de Bijbel uitleggen en brengt nieuwe gedachten in hun hoofd. Wat een intimiteit is dat 
daar tussen die drie onderweg! 
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Naar het volgende raam 
 

 
 
 
14. 
Hier zien we vier mensen naast elkaar. Twee aan twee met elkaar verbonden, 
mensen die in welke vorm of onder welke omstandigheden dan ook samen 
optrekken. En dan daarboven… laten we even van iets dichterbij kijken: 
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15. 
Boven de vier mensen met hun hoofden dicht bij elkaar zien we een groter hoofd en 
de armen van iemand die die vier mensen, twee aan twee, onder zijn hoede neemt. 
We zijn bij psalm 91 aangekomen: wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, 
wie onder Gods hoede leeft, die leeft met een basisvertrouwen dat mensen overeind 
houdt en gaande. Je kunt de eerste woorden van psalm 91 ook nog vertalen als: wie 
een plaats heeft ‘in het geheim van de Allerhoogste’ die is dag en nacht veilig, 
beschermd, bewaard. Onder de hoede van zijn vleugels komen mensen tot hun 
recht! 
 
16. 
We gaan naar het raam ertegenover, in de andere zijbeuk. Nog zo’n raam over Gods 
hoede en bewaring. 
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17. 
Maar dan vol met familiewapens van belangrijke families. Mensen die macht hebben; 
de overheid zou je kunnen zeggen. 
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Kijk het wapen van de burgerlijke Gemeente Oegstgeest staat er ook bij. 
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18. 
Maar let op de plek die deze edelen en overheden hebben. 
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19. 
Zij staan aan de basis, aan de voeten van de mensen die samen hun weg door het 
leven gaan onder Gods hoede. Je zou kunnen zeggen: dit is een raam dat ons 
inzicht geeft in de verhouding tussen kerk en staat. Mensen die leven met aandacht 
voor elkaar, die om elkaar bewogen zijn, die intimiteit koesteren, dat zijn mensen die 
leven onder de hoede van Gods vleugels. En allen die macht hebben, rijk zijn, de 
overheid vormen, moeten beseffen dat zij er vooral zijn om het leven van déze 
mensen te ondersteunen. Zij moeten zorgen voor een goede basis, voor de condities 
waaronder het leven goed kan zijn.  
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En dat is een leven, een samenleving die gebaseerd is op recht en gerechtigheid, 
respect en aandacht voor iedereen; all lives matter. Dan leeft alles en iedereen, 
rangen en standen, hoe dan ook geaard of opgeleid veilig onder de beschutting van 
de Allerhoogste. 
 
21. 
Er is nog een venster op God in de kerk, in het koor. 
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Het kruis in de achter muur van het koor is bescheiden van formaat, maar wel op de 
meest centrale plek van de kerk. Daar ligt de focus van het geloof. Daar laten we 
alles wat mislukt is, alles wat scheef ging tussen mensen, alle vernielde intimiteit, alle 
onrecht en beschadiging, achter. Door het venster van dat lege kruis, het kruis van 
na de opstanding, valt het licht van Gods liefde pas goed op ons leven. 
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Met het licht en het inzicht van dat bijzondere ‘venster’ gaan we naar buiten. 
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22. 
Buiten gaan mensen weer verder; twee aan twee, met zijn drieën…  
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23. 
Eén gemeente van Christus onder de hoede van God. 
 

 
 
 

 
 
24. 
Dat geeft het perspectief op een samenleving waarin goed voor elkaar gezorgd wordt 
(zie door het glas van dit raam, het raam met de wapenschilden van edelen en 
overheden). 
 
Amen. 
 
Reacties 
Toen Jorik van der Oord (1997) hoorde dat ik mensengestalten had gezien in de 
ramen van de GWK herkende hij dat. Als hij, als kind, met zijn ouders meeging naar 
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de GWK en door het middenpad naar voren liep zag hij in de ramen aan beide 
kanten schildwachten of soldaten die de weg naar de ‘troonzaal’ bewaakten. De 
ramen in de zijbeuken waren nog grotere ‘wachters’, de belangrijksten. Want daarna 
kreeg je de echte troonzaal, het koor van de kerk met dat majestueuze raam achter 
in het koor. De wachters of soldaten deden hem beseffen dat hij in een bijzondere 
ruimte was! 
 
Cobie Visée vertelde dat ze in die figuren in de ramen altijd engelen had gezien. Er 
ging iets verhevens en beschermends vanuit. Als je goed kijkt naar de twee bovenste 
familiewapens in het grote raam in de zuidelijke zijbeuk (zie de foto bij punt 18 
hierboven) zie je daar inderdaad engelenfiguren die met hun vleugels de 
wapenschilden ‘beschermen’. Zij doen in het klein wat de grote armen boven hen 
voor iedereen doen. 
 
Diverse mensen lieten weten dat ze nog niet eerder zo naar de ramen van de GWK 
hadden gekeken. Ze ervoeren het als blikverruiming. Vanaf nu zouden ze ook niet 
anders meer naar de ramen kunnen kijken. Maar er wel steeds weer iets anders door 
zien, namelijk dat we mensen in Gods licht (kunnen) zien. Dat is altijd weer anders 
en verrassend. Mooi als je zulke vensters op God en op ons kent. 
 
Ds. Aart Verburg was van augustus 2010 t/m/ augustus 2020 werkzaam als 
predikant van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest  
 


