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LITURGIE zondag 7 juni 2020 

Voorganger:    Ds. Mathilde Knol  

Organist:    Hein Hof 

Ouderling van Dienst: Koos Koolstra 

Lezer:    Jeannette Bouwhuis - Lely 

Gelegenheidskoor:   FONS onder leiding van Marnix Ruiter  

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

_____________________________________________________________________________________________ 
 

- Orgelspel 

- Welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

- Bemoediging 

- Intochtslied:  Psalm 150a, verzen 1, 2 en 4, Geprezen zij God 

- Kyriëgebed:  tussen de gebeden zingen we lied 301h  

- Glorialied:  lied 705, verzen 1 en 4, Ere zij aan God, de Vader 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Kinderverhaal 

- Zingen:   lied 420, Groots is de wereld 

- Eerste schriftlezing:  Exodus 34:1-10 

- FONS zingt  motet “O taste and see” (Vaughan Williams) 

- Tweede schriftlezing: Lucas 24:13-16 en 28-33 

- Zingen:   lied 852, U komt mij, lieve God 

- Uitleg en verkondiging 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

De evangelielezing die we vanochtend hoorden, hoort eigenlijk niet bij trinitatis. Vaak wordt 

hij de week na Pasen gelezen. Ik werd op het idee van deze tekst gebracht door een zin van 

Barnard. De zin: de drie-eenheid is niet iets om rechtstreeks te vatten, die moet je via een 

omweg benaderen.  

Omwegen, daar houdt niet iedereen van. Als je een hekel hebt aan lopen, neem je het liefst 

de korte route. En is elke twijfel over de goede richting of de ontdekking dat je toch weer 

terug moet verschrikkelijk. 

Omwegen in het leven kunnen ook worden gezien als vergissingen. Waarom toch eerst die 

studie gedaan en pas later ontdekt dat je eigenlijk … 
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Omwegen kunnen ook worden gezien als essentieel onderdeel van de route. Juist dat 

verdwalen op die vakantie is een ervaring die je nooit meer zult vergeten, en hoe je toen 

iemand tegenkwam die je weer op weg hebt geholpen. Juist door die mislukking bij de eerste 

studie ben je gaan ontdekken, waar je hart eigenlijk ligt. 

 

En soms zijn er ook momenten op je leven dat je noodgedwongen pauze houdt, moeilijke 

momenten, van pij n , onzekerheid, eenzaamheid, . Ik moet denken aan een gespreksgroep 

verlies en verlangen. Een groep waar mensen aan meedoen die in behandeling zijn of waren 

in de psychiatrie. Een groep waar mensen samenkomen om na te denken over ; welke 

verliezen heb ik geleden door mijn diagnose? Op het gebied van relaties vriendschappen, 

werk, etc. een groep waar ruimte is om die verliezen uit te spreken en te delen. Waar dan ook 

ruimte kan ontstaan voor nadenken over accepteren. Welke verlangens heb ik, wat helpt mij. 

Een deelnemer zei over de weg die haar leven gegaan is: het was een moeilijke periode, ik 

had het liever allemaal anders gehad natuurlijk. maar ik heb er wel iets van geleerd. Ik heb er 

mildheid van geleerd. Ik ben er misschien wel een aardiger mens van geworden. 

Niet alle omwegen zijn hetzelfde, niet allemaal worden ze ervaren als een bijzondere weg die 

iets heeft gebracht. Maar een omweg uit de bijbel is wel zo’n bijzondere weg.  

 

We lazen erover vanmorgen. 

. Een omweg van Jeruzalem naar Jeruzalem via Emmaus. Twee mensen zijn verdrietig en in de 

war. Ze hadden veel meegemaakt de afgelopen dagen in Jeruzalem. De feestelijke intocht van 

Jezus. Grote verwachtingen. Angst. Een oneerlijke rechtspraak. Verwarring. En uiteindelijk de 

dood van Jezus. De hoop op de bevrijding van Israël is verdwenen. En toen kwamen er 

vrouwen die die mannen in de war brachten. Ze vertelden dat Jezus leeft. en dat raadsel heeft 

blijkbaar deze mannen in beweging gezet.  Ze snappen er niets van. Waar is jezus nu, als hij 

niet meer in het graf is? Een wandeling naar het dorp Emmaus. Terug naar waar ze vandaan 

komen. 

 

En ze praten over hoe ze de afgelopen tijd hebben beleefd, terwijl er iemand met hen 

meeloopt. Ze vertellen hem over Jezus. de grap is dat het Jezus is die met hen meeloopt. Je 

kan zo bezig zijn met wat er mis is gegaan, dat je niets anders meer ziet. Dat je in dat 

moment van vertellen niet merkt dat God er bij is. 

 

Een reactie die begrijpelijk en ook wel herkenbaar is. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen lam 

slaan, en je kan dan veel tijd nodig hebben om verder te kunnen kijken. 

De mannen herkennen Jezus pas als ze het eindpunt van die dag bereikt hebben, als Jezus 

met hen mee eet, als het brood wordt gebroken. Ze zien hem, ze herkennen hem, en ze zien 

hem niet meer. 

Maar dat ene moment was genoeg. Nu herkennen ze: was ons hart niet brandende in ons 

toen hij met ons sprak. 

  

En opeens is Emmaus niet meer het eindpunt maar de omweg die gemaakt werd. De omweg 

die onnodig lijkt maar ook weer niet: die omweg heeft geholpen om het vuur weer aan te 
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wakkeren. De woorden te horen van opstanding, hoop, liefde sterker dan de dood. Om de 

verhalen te horen. 

 

Ik was er niet bij, bij die Emmausgangers die Jeruzalemgangers werden. Ik weet niet hoe het 

gesprek liep. Ik kan me er wel een voorstelling van maken. Hoe het een gesprek moet zijn 

geweest dat bijna zong van de voorbeelden die vertelden van telkens weer een nieuw begin, 

nieuw leven, leven voorbij de hopeloosheid. 

  

God ontgaat ons maar al te vaak. Hem zien, herkennen duurt maar even. God ontglipt ons. 

Wij kunnen Hem niet begrijpen. Gelukkig maar. Dan kunnen we hem ook niet vastzetten. 

We kunnen wel over haar nadenken. Zoals ook de schildpad nadacht over de tijd. Soms kan je 

dan met je denken zomaar raken aan iets wat te maken heeft met het wezen van God. Hoe 

God is, weten we niet. Hoe dat zit met vader, zoon en geest. Gelukkig is god telkens weer 

anders en toch dezelfde. 

 

En soms wil je dan vertellen wat je hebt ontdekt, soms wil je het juist geheim houden, 

koesteren. 

  

Soms brandt je hart als je iets van god ervaart. En toch wil ik dat ook niet aanwijzen als d’e 

manier om God te herkennen. Vaak lukt het niet om God te ervaren, juist als je zo graag een 

teken van scheppingskracht, liefde, troost, geborgenheid zou ervaren. Als je zo graag zou 

willen dat je hart brandende in je was. 

  

Over God kan je alleen maar in omwegen praten. Dat betekent ook dat je je beeld mag 

bijstellen. Dat je denkt dat het een bepaalde kant opgaat. En dan toch weer terug gaat naar 

waar je vandaan komt. Of nog verder moet zoeken. Iets van God kan je vinden in de natuur, 

scheppingskracht, in troost, inspiratie, als je iets van verzoening ervaart. 

 

Maar Gods geest gaat ook daar waar geen wegen zijn. Ook daar waar je geen schoonheid, 

troost liefde ervaart. Ook waar je onrecht ervaart. Hopeloosheid, ook daar is god. 

Ook middenin wat je hart breekt: ook daar zegt god: Ik heb het gezien. Ik zal er zijn. 

Bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 

het zou dan ook maar zo kunnen dat God er in je omwegen al bij je is. Ook als je hem niet 

herkent. Dat de weg die je gaat van geloof en twijfel, hoop en wanhoop, de weg is die je leert 

over wie God niet is, en soms: wie wel. 

 

- Moment van stilte 

- Zingen:   lied 848, verzen 1, 4 en 5, Al wat een mens te kennen zoekt 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden (respons lied 329, O Heer God, erbarmend, genadig), stil 

gebed, onze Vader 



 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort,         Robert Kochstraat 2-4 3817 JM AMERSFOORT  

tel: (033) 4614995 scribaat:  scriba.fonteinkerk@gmail.com      www.fonteinkerk-amersfoort.nl 

- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:   Gehandicaptenzorg ,diaconale vakantieweken 

Kerk:   onderhoud kerkgebouwen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Slotlied:    lied 969, In Christus is noch west noch Oost 

- Wegzending en Zegen 

 

Onder normale omstandigheden drinken we koffie na de dienst. Deze vorm van ontmoeting  

en gezelligheid moeten we nu missen. Misschien kunnen we elkaar eens wat vaker bellen,  

om op die manier na te praten over de viering? Zo blijven we aan elkaar denken. 
 

               

Liturgisch Centrum, bloemengroet en bloemschikking, Pinksteren 2020 

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.  

Het is ook mogelijk om deze QR-code te scannen. 
 



 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amersfoort,         Robert Kochstraat 2-4 3817 JM AMERSFOORT  

tel: (033) 4614995 scribaat:  scriba.fonteinkerk@gmail.com      www.fonteinkerk-amersfoort.nl 

 

 

Ds. Wim Verschoor ontsteekt het Pinkstervuur, Pinksteren 2020 


