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LITURGIE zondag 19 april 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Wiebo Spoelstra  

Lezer:    Annelies Meijnhardt 

m.m.v. gelegenheidskoor  

INTERNETLINK viering:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/807 
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- Orgelspel 

- Welkom en mededelingen 

 

- VOORBEREIDING 

- kort orgelspel 

- Bemoediging en groet 

Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:   De Heer zijn met u allen 

Allen:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

- Intochtslied:   lied 283, In de veelheid van geluiden   

- Kyriegebed,   waarin we drie maal zingen “Heer, ontferm U…” 

- Loflied:   lied 650, verzen 1, 2, 3, 4 en 7, De aarde is vervuld 

 

- DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om Geest van God 

- Eerste schriftlezing:  Exodus 16:1-8 

- Zingen:    Psalm 81, verzen 5, 8 en 9 

- Tweede schriftlezing: Johannes 20:19-29 

- Zingen:    lied 644, Terwijl wij hem bewenen 

 

- Uitleg en verkondiging 

- Streek hij neer als een adem van wind 

was er licht rondom zijn geheim 

zo ver zo dichtbij 

er staat niets over geschreven 

wel dat hij was een stem 

een groet 

een zegen met kracht van leven 

van de Heilige zelf gekomen 

en zij: 

was stilte 

en was het oor 

het luisterend hart 

de schoot die het wonder ontving 

de gezegende onder de vrouwen 
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Met deze woorden probeert de dichteres Inge Lievaart een ontmoeting te beschrijven: de 

ontmoeting tussen de engel Gabriël en Maria. Gabriël kondigt de geboorte van Jezus aan, en 

Maria reageert daarop met een verrassende openheid. Volgens de normen en waarden van 

die tijd had zij àlle reden om “ik weiger” te zeggen. Maar in plaats van “nee” zegt ze: “De 

Heer wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.”  

 

Vandaag heb ik de openheid van Maria nodig voor het contrast. Want in de twee lezingen 

van deze zondag is er van openheid weinig sprake. De situatie zit volledig op slot, omdat de 

mensen op slot zitten. Het verhaal van het brood in de woestijn klinkt meteen na het verhaal 

van de uittocht. De uittocht: een verhaal met méér vrijheid, openheid en ruimte kun je je niet 

voorstellen. Maar in Exodus 16 gaat alles op slot. Het volk begint te morren en te klagen. 

“Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte,” zeggen ze, “daar waren de vleespotten  

gevuld en hadden we volop brood te eten.” Hun vreugde over de bevrijding, hun hoop op 

een nieuwe toekomst: het is allemaal verdwenen. Het liefst willen ze weer terug naar de 

slavernij; daar hadden ze in elk geval de zekerheid van vlees en brood. Ze laten zich 

verlammen door de onzekerheid en door hun van honger knorrende maag. 

 

Honger: dat is een klassiek geval van crisis. En een crisis: die maakt mensen onzeker en 

bang. Zij verliezen hun vertrouwen in de toekomst, raken in zichzelf gekeerd, kunnen alleen 

nog maar aan hun tekort of hun probleem denken, beginnen zichzelf te beklagen, verlangen 

naar de zekerheden van vroeger. Let eens op de nieuwsberichten in deze tijd: het gaat heel 

erg vaak over de coronacrisis. Problemen van klimaat, vluchtelingen of tweedeling in de 

samenleving: ze zijn naar de achtergrond verschoven. Niet alleen onze maatschappij zit op 

slot; we dreigen ook zelf geestelijk meer en meer op slot te raken. 

 

Ook in het verhaal van Johannes zit alles op slot. Zelfs letterlijk: “Ze hadden de deuren  

afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden,” schrijft Johannes over de leerlingen van 

Jezus. Maar ook inwendig zit bij de discipelen alles vast. Hun leven stond na de dood van 

Jezus nog volledig op zijn kop. Maandenlang hadden ze gehoopt en verwacht dat Jezus de 

koning van Israël zou worden, maar vóór zij het goed en wel beseften was Hij al 

gearresteerd en aan het kruis geslagen. Vast en zeker voelden ze zich ook zélf bedreigd, als 

volgelingen van Jezus, en meenden ze dat hun leven gevaar liep. Jezus was dood (hoewel 

Maria van Magdala dat was komen tegenspreken!), en waar was God? God is de grote 

Afwezige, God zwijgt. 

 

Deze eerste zondag na Pasen heeft als bijnaam: “Beloken Pasen.” Dat betekent zoveel als: 

“De luiken gaan dicht, we sluiten nu het Paasfeest af.” De leerlingen van Jezus waren van 

deze latere benaming uiteraard niet op de hoogte. Maar als je het verhaal van Johannes 

leest, zou je haast zeggen dat ze de term “beloken” niet alleen kénnen, maar ook nog eens 

letterlijk toepassen: alle ramen en deuren zitten dicht, alles zit op slot… 

 

Johannes is de jongste van de vier evangelisten, en we mogen aannemen dat hij iets heeft 

meegemaakt van het ontstaan van de kerk. Want het lijkt wel alsof Johannes een kerkdienst 
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beschrijft. Een groepje mensen zit bij elkaar op de eerste dag van de week. Ze hebben het 

over Jezus, hun leidsman en vriend. Hij is de grote Afwezige; maar er gaat een verhaal rond 

dat Hij leeft en aan sommigen verschenen is. Nog steeds komen mensen naar de kerk om 

het verhaal van Jezus te horen en te overdenken. En we hopen nog altijd dat Hij ook aan ons 

verschijnen zal, dat Hij ook in ons leven aanwezig zal blijken te zijn. Eén gelovige heeft zo 

zijn twijfels. Hij is niet de eerste de beste; in hoofdstuk 11 van dit evangelie zegt Thomas 

duidelijk dat hij bereid is om mét Jezus te sterven. Maar die verhalen over een opgestane, 

aanwezige Jezus gelóóft hij niet; hij kán dat niet. Hij lijkt op de kerkganger die om zich heen 

kijkt, en dan vol ongeloof uitroept: “Het bestáát niet dat God in deze wereld aanwezig is!” 

Het zou een kyrie kunnen zijn: “God, waar bent U in deze tijd? Heer, ontferm U!”  

 

En dan, opeens, staat Jezus in hun midden. Dat is raadselachtig, want de deuren waren toch 

echt gesloten. Maar het komt nog altijd voor: waar twee, drie of honderd mensen in de 

Naam van Jezus samen zijn, daar kan Hij zomaar opeens de Aanwezige zijn, op 

onverklaarbare wijze. Hij wenst ons “vrede” toe. Die vredegroet klinkt in de kerk nog altijd 

door, bijv. op het moment dat we brood en wijn gaan delen. En zoals Jezus zich met al zijn 

wonden aan Thomas laat zien, als de man die geleden heeft, zó toont Hij zich aan ons in het 

brood, teken van zijn gebroken lichaam, en in de wijn, teken van zijn vergoten bloed. Het 

gaat hier om iets heel principieels: zó wil Christus onder ons bekend en gekend zijn, als de 

mens die het lijden niet uit de weg is gegaan, als de man die zijn leven heeft overgehad voor 

zijn vrienden. Jezus komt Thomas niet overtuigen van zijn aanwezigheid als zodanig (alsof 

een levend lichaam genoeg “bewijs” zou zijn), maar van zijn liefdevolle aanwezigheid, zijn 

liefde die tot het uiterste is gegaan. De reactie van Thomas, zijn credo (“Mijn Heer en mijn 

God!”) is dan ook niet een zakelijke vaststelling dat Jezus daar vóór hem staat, maar een 

diepe herkenning van het feit dat Jezus alleen als de Lijdende de Levende kan zijn. Wij vieren 

bij het delen van brood en wijn nog altijd dat Jezus mét zijn gebroken lichaam een God van 

liefde representeert. De overwinning is behaald door een liefde die tot het einde gaat, tot 

aan het bittere einde. 

 

In deze maand is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd  

omgebracht door de nazi’s. Bonhoeffer dacht na over de aanwezigheid van God in een 

wereld vol wanhoop. Iets van dat geheim probeerde hij vanuit de gevangenis te verwoorden: 

“God laat zich aan het kruis uit deze wereld verdringen. God is machteloos en zwak in de 

wereld, en juist zo, en alleen maar zo is Hij bij ons, en helpt Hij ons…” God spreekt in de 

liefde van Jezus, dwars door alle wanhoop, lijden en dood heen. 

 

Blijkbaar is dat een reden om los te komen uit onze geslotenheid. Na zijn vredewens zegt 

Jezus: “Zoals mijn Vader Mij heeft uitgezonden, zó zend Ik jullie uit.” Het is nooit de 

bedoeling dat wij ons afkeren van de wereld en opgesloten blijven in onszelf. Johannes  

beschrijft inderdaad een kerkdienst: het samenkomen in de naam van Jezus, het gevecht 

tussen geloof en twijfel, het kyrie, de vredegroet, het stilstaan bij Jezus’ gebroken lichaam, 

het credo. Centraal in dit alles staat de verschijning van Jezus: Hij is de Aanwezige, de 

Levende, omdat liefde sterker is dan de dood. Maar dan gaan ook álle ramen open: “Zoals 
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de Vader Mij heeft uitgezonden, zó zend Ik jullie uit.” Het laatste woord is niet aan de angst. 

De liefde die Jezus naar de mensen heeft gedreven, drijft ons uit naar de wereld. Waar liefde 

heerst, gaan de ramen open en beginnen de mensen elkaar weer te zien. We gaan de 

toekomst tegemoet, met brood in de woestijn, genoeg voor elke dag. Moge de openheid van 

Maria ons vergezellen. 

 

De naam van deze zondag 

- Bij het begin van de viering hoorden we het al: deze eerste zondag na Pasen heet al 

eeuwenlang: “Quasimodo geniti, als pasgeboren kinderen.” Een vreemde naam voor een 

zondag? In de vroege kerk werden mensen vaak gedoopt in de Paasnacht. Ze kregen dan 

witte doopkleren aan. Deze witte kleren bleven ze nog acht dagen dragen, tot op de eerste 

zondag ná Pasen. In die acht dagen ontvingen ze hun laatste geloofslessen, hun afsluitend 

onderricht. Op die eerste zondag na Pasen werd dan, als een oproep aan de nieuwe 

dopelingen om altijd dóór te gaan met leren, gelezen uit de eerste Petrusbrief: “…en verlang 

als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en 

uw redding bereikt.” Zo kwam deze zondag aan zijn ietwat aparte naam: “Quasimodo 

geniti.”  

 

In 1831 verschijnt het beroemde boek van Victor Hugo: “De klokkenluider van de Notre 

Dame”. De naam van de klokkenluider is: “Quasimodo”. Hij draagt deze naam omdat hij als 

baby te vondeling is gelegd op de eerste zondag na Pasen. 

 

- Moment van stilte 

- Zingen:    lied 632, Dit is de dag 

 

- GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie: Toon Hermans Huis 

Kerk: wijkkas 

 

 

 

 

 

 

Slotlied:   lied 978, verzen 1, 3 en 4, Aan U behoort 

- Wegzending en Zegen 

 

 

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Amersfoort, IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het 

collectedoel en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven. 
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Lichtfiguur Geloof, Hoop en Liefde, ontstoken op het plein voor de Fonteinkerk,  

na de Paaswake op zaterdag 11 april 2020 
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