IN MIJN NAAM
Matteüs 18:20

Naast de betrokkenheid op digitaal uitgezonden kerkdiensten, is er ook behoefte om zelf vorm te
geven aan geestelijke ontmoeting, viering en gebed. Om daaraan structuur en vorm te geven, bieden
de Theologische Universiteit Kampen en het Steunpunt Liturgie samen deze handreiking, onder de
titel In Mijn Naam… (Matteüs 18: 20).
Ieder week wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Deze vijfde aflevering biedt een viering voor
zondag 19 april, de tweede zondag van de Paastijd.
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Hierheen: ‘Ik wens jullie vrede’
Viering voor 19 april, de tweede zondag van de Paastijd1

Het begin
De paaskaars wordt aangestoken
K

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

A

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

K

Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,
Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag.
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Onderaan de viering zijn wat praktische suggesties te vinden en nog wat achtergronden.
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A

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam.

K

Hij is het licht der wereld voor alle mensen,
de duisternis zal wijken uit ons hart.

A

Jezus Christus is het licht van God,
gezegend is zijn naam. 2

Lied

Psalm 81: 1, 2, 3 en 4. Of: Psalm 42: 1
Alternatief voor Psalm 42: GK 42a ‘Als een hert dat verlangt naar water’

Gebed
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Een week terug vierden wij vol vreugde Pasen,
maar soms lijkt dat alweer zo ver weg.
Soms voelen wij ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we onzeker of bang
in deze tijd vol corona-dreiging,
soms voelen we ons alleen,
door die anderhalve meter afstand tussen ons en de ander.
Wij komen bij U,
leg uw hand op ons,
bescherm ons door uw liefde,
geef ons uw vreugde.
Amen

Rond de Bijbel
Lezing 1: Exodus 15: 22-27
Lied: Psalm 78: 1, 2, 3
Overweging
Vandaag is het ‘witte zondag’, de tweede zondag van Pasen. In de vroege kerk
werden nieuwe christenen op eerste Paasdag na hun doop met witte gewaden
bekleed. Die witte kleding mochten zij acht dagen dragen. Een prachtige symboliek:
de doop neemt ons met Christus mee naar Goede Vrijdag en Pasen tegelijk. Als we
ondergaan in het water van de doop, sterven we met Christus, als we opkomen uit
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het water, staan we met Christus op tot een nieuw leven. In Christus zijn we totaal
gereinigd van zonde en schuld, en als teken daarvan kregen de pasgedoopten dus die
witte kleren aan. ‘Je bent een nieuwe schepping geworden en met Jezus Christus ben
je bekleed. Laat dit witte kleed het teken zijn van je waardigheid; dat je het zonder
smet mag dragen tot in het eeuwig leven.’
De tweede zondag van Pasen besluit de Paasweek. In de vroege kerk werd dan het
witte gewaad weer afgelegd. Na acht feestdagen begint toch echt het gewone,
alledaagse leven weer. Het uiterlijke teken wordt afgelegd, de herinnering aan Pasen
vervaagt alweer. “De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!” – was het nog maar
vorige week zondag dat de vreugde over het nieuwe leven in Christus ons blij deed
zingen? Ook bij ons kan mét de feestdagen het witte kleed zomaar weer afgelegd
worden. En mét het uiterlijke teken, ook de beleving van het feit waarvan het witte
kleed het teken is: we zijn rein in Christus, en daarin ook geroepen tot een heilig
leven. Áls de vreugde van Pasen ons al wist te bereiken dit jaar…
Het volk Israël was ook ‘gedoopt’ (vgl. 1 Kor. 10: 2): bevrijd uit Egypte waren ze op
wonderlijke wijze door de Rietzee geleid. Alle vijanden waren tegelijkertijd gedood.
Mozes zingt een lied tot eer van de HEER, en Mirjam zingt het refrein: ‘Zing voor de
HEER, ’zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee.
Maar dan volgt al snel de woestijn.
De HEER stelt zijn volk op de proef: leven ze werkelijk vanuit de bevrijding die Hij
heeft geschonken? Drie dagen reizen ze zonder water in de woestijn. En als er dan
eindelijk water gevonden wordt, is het zo bitter dat het ondrinkbaar is: Mara.
Voldoende beproeving voor het volk om te beginnen met klagen.
Goede Vrijdag en Pasen liggen nog vers achter ons, maar eenmaal aangekomen in de
alledaagse woestijn van het leven, zijn we de bevrijding, de vreugde en het verlangen
om God met ons leven te eren alweer snel vergeten. Zorgen, ziekte, eenzaamheid, de
dreiging en beperkingen door Corona, de alledaagse en soms rauwe werkelijkheid
valt weer in alle hevigheid op ons.
Doop en opstanding zijn in de Bijbel nauw met elkaar verbonden3. Hetzelfde geldt
voor opstanding en de oproep om – afgestorven aan de zonde – voor God te leven in
Christus Jezus4 : ook die horen bij elkaar. Maar ook beproevingen horen daarbij5.
Zoals het volk Israël na haar doop en opstanding in de woestijn werd geleid, zo
komen ook wij na Goede Vrijdag en Pasen onherroepelijk weer in de woestijn
terecht. De beproevingen die Israël doormaakte in de woestijn, zijn ons daarbij
overgeleverd als waarschuwende voorbeelden6. Huiveringwekkende voorbeelden

3

Vergelijk 1 Petrus 3,21; Romeinen 6,4-5
Romeinen 6,1-14
5
1 Petrus 1,6
6
1 Korinte 10,1-13
4

3

zelfs, want hoeveel Israëlieten die wel door de Rietzee waren geleid en uit de rots7
het water dronken, zijn er niet toch omgekomen en nooit in het beloofde land
gearriveerd? Hoe komen wij ooit in het beloofde land, met onze bezoedelde ‘witte’
gewaden, onze twijfels, onze dorst in de woestijn van het leven, onze angst, alle
beproevingen en verleidingen in en om ons heen?

Uitgedroogde mensen,
tongen als leer,
bitter water,
bittere mensen.
Kurkdroog hout,
woestijnhout,
dood hout.
Gooi dat in het water!
Een mooie worp:
helend hout,
levend water,
Elimwater.

Lezing 2: Jesaja 55: 1-13
Overweging (b)
'Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.’ Dat is de rijke belofte en oproep
van Jesaja 55 voor dorstige reizigers. Maar hoe dan!? Als ik helemaal droog sta, geen
kant op kan, ziek of eenzaam ben, me verlaten voel, geen uitweg zie, waar is God
dan? Waar is zijn belofte, hoop, licht, de vreugde die Hij beloofd heeft? Op zo’n
moment is het juist na Pasen goed om herinnerd te worden aan het lijden, de
eenzaamheid, de vragen, de godverlatenheid, de dorst van Jezus op Golgotha. Hij
leed en stierf in onze plaats, Hij kent de woestijn uit eigen ervaring. Hij droeg ons
erdoorheen, de dood in, zodat ons de ultieme dorst, het ultieme lijden, de ultieme
woestijn bespaard zou blijven. En neemt ons zo mee het eeuwige leven in.
We zijn in opstanding én sterven, in lijden én heerlijkheid, verbonden met de
opgestane Jezus Christus. Hij zoekt zijn angstige en twijfelende volgelingen op, dwars
door gesloten deuren heen, en zegt: ‘Ik wens jullie vrede!’
Ook al moet op deze witte zondag ons witte kleed weer plaatsmaken voor onze
alledaagse kleding, we zijn en blijven met Christus bekleed: woestijnreizigers in witte
kleren!
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Paulus noemt die rots in 1 Korinte 10,4: Christus!

4

Lezing 3: Johannes 20: 19-23
Beeldmeditatie

Het graf is open!
Mijn ogen zijn dicht
 Ik roep je naam
Mijn handen voor mijn ogen
 Ik raak je aan
Mijn ogen weer dicht
 Ik blaas over je heen
Mijn huis op slot
 Ik ben al binnen
Houd me niet vast
Ik ga naar de Vader
Jouw Vader die leven en lente schept
Ik wens je vrede!
Nog meer vrede
dan je zintuigen ooit zin aan kunnen geven
en ooit van getuigen kunnen

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd,
gestorven,
en begraven,
neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
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vandaar zal Hij komen
om te oordelen de leven en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.

Gebed en geven
Voorbede
Heer, onze God,
Soms weten we niet waar het leven ons brengt.
We kennen de weg niet die voor ons ligt.
We kunnen niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook kennen we onszelf niet echt,
en als we denken dat we uw wil volgen,
dan betekent dit nog niet
dat we dat ook werkelijk doen.
Maar we verlangen naar u,
we hopen nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als we dat doen dan weten we
dat U ons zult leiden langs het rechte pad,
hoewel we er misschien niets van begrijpen.
Daarom zullen we altijd op U vertrouwen,
ook al lijken we verloren en in de schaduw van de dood.
We zullen niet bang zijn
want U bent steeds bij ons,
en U zult ons nooit aan ons lot overlaten,
nooit hoeven we gevaren alleen te doorstaan.8
God, Bron van leven,
neem ons bij de hand!
God, Bron van leven,
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gedenk uw mensen
die verblind door tegenslag
geen licht meer zien.
Raak hen door de kracht van uw trouw,
breng hen op verhaal
en geef nieuw leven.
God, Bron van leven,
neem ons bij de hand!
God, Bron van leven,
gedenk uw mensen
die ziende blind zijn,
mensen vol haat en geweld.
Maak hen open door de kracht van uw Woord,
maak hen zacht door de dauw van uw Geest.
God, Bron van leven,
gedenk uw mensen
die door anderen worden overschaduwd,
mensen in het duister,
mensen geweerd uit de kring der levenden.
God, neem het op voor hen die onooglijk zijn,
niet om aan te zien.
Zie naar hen om, Gij levende! 9
God, Bron van leven,
neem ons bij de hand!
God van mensen,
als wij nog naar U zoeken,
hebt U ons al gevonden.
Hoe arm ons gebed ook is,
U luistert naar ons, meer nog
dan wij ons kunnen voorstellen,
of kunnen geloven.10
Amen
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Roger Schutz

10

7

Geven
Lees samen dit gedicht over vrede:

Ik vroeg een kind wat vrede is. Ze zei:
Als er geen ruzie is. Ik vroeg het
aan een oude man. Hij zei: Als ze niet schieten.
Ik dacht: Wat niet is, lijkt duidelijk
maar wat is het dan wel? En las hoe Jezus
na het graf het midden van zijn vrienden
zoekt; zonder verwijt tot drie keer toe
een vredewens. Ik dacht: Dat hij nog gaat
na hun verraad. En las hoe hij zijn kracht
in wonden toont. Ik dacht: Hoe kan een mens
in vredesnaam zo leven? En vroeg aan hem
wat vrede is. Hij blies en zei: Ontvang mijn geest.
Fiet van Beek

Wat is vrede?
•
•
•
•

Wat is het antwoord van het kind?
Wat is het antwoord van de oude man?
Wat is jouw antwoord?
Wat is Jezus’ antwoord?

Hoe kun jij, kunnen jullie, in de komende week die vrede in praktijk brengen?

………………………………………….

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Verbindt hieraan een concreet doel:
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•
•

voor het geven van aandacht, aansluitend op deze viering
voor het geven van geld, aansluitend op deze viering

Afronding
Lied: Sela, ‘In het water van de doop’ (zie: https://www.sela.nl/liederen/76/doop.html)
Alternatief: GK 178 ‘Wij willen God de ere geven’; GK 232 ‘Op bergen en in
dalen’; GK 231 ‘Maak muziek voor God de Vader’ (zie o.a. couplet 2 en 4).
Zegen
Dat wij leven mogen
in verbondenheid met U
en luisteren
naar uw stem in de stilte.
Dat wij voort mogen gaan op onze weg
en dat vrede ons en onze dierbaren zullen vergezellen.

Laat (als dat tenminste veilig is) de kaars de hele dag branden. Of steek de
kaars vanavond bij de maaltijd weer aan.

Tijd voor geven
•
•

Aandacht geven: doe wat is afgesproken
Geld geven: doe wat is afgesproken

Bij de viering – praktische suggesties en achtergronden
•

•

Deze viering is zo gemaakt dat het een doorlopend geheel is. Maar ook kunnen er
onderdelen uit worden gebruikt, of de viering kan op onderdelen worden aangepast
aan de eigen mogelijkheden.
Ze is bedoeld voor vieringen thuis, maar kan ook gebruikt worden als uitgangspunt
voor online-vieringen.
Bij het aansteken van de (Paas)kaars: de afkorting K staat voor de persoon die de
Kaars aansteekt. Zijn er kinderen bij deze viering betrokken, laat dan een van hen de
kaars aansteken. De K staat dan voor Kind. De A staat voor allen. Als er in deze viering
een tekst vet gedrukt staat is het de bedoeling dat iedereen deze tekst uitspreekt.
In alle gevallen: maak van te voren een afspraak wie wat voor haar of zijn rekening
neemt.
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•
•

Bij het onderdeel Gebed en Geven is een werkvorm opgenomen. Hoe en wat hiervan
spreekt voor zicht (en ga er in alle vrijheid mee om).
Een extra werkvorm (voor jongeren, oudere jongeren en jongere ouderen): nadenken
over ´struggling´, worstelen met dat wat je overkomt:
o Beluister en bekijk: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/worstelje-ergens-mee-goed-teken-zingen-hippefranciscanen?utm_source=Kerknet+Weekly&utm_campaign=0f2aade4eeEMAIL_CAMPAIGN_2018_11_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_
1adf8ee660-0f2aade4ee-133275605
o Tekst (Brother Isaiah):
You keep telling me that you're struggling
I just don't know if that's such a bad thing
No, no, no but you keep telling me that you're struggling
I just don't know if that's such a bad thing
No, no, no but you say
Lord, I'm like a flickering wick
I'm like a broken reed
I'm like a ship storm tossed and rocked upon the sea
I'm like a mountain torn in two by an earthquake
I look inside and all I see I just this heartache
So my soul keeps praying from the crucible fire
Through this night like Jacob did at Antioch
Struggling oh God
Can't you see that I'm struggling
And you keep telling me that you're struggling
Struggling
I just don't know if that's such a bad thing
Such a bad thing
No, no, no
You keep telling me that you're struggling
Struggling
I just don't know…

•

•
•

Teksten waarbij geen bronvermelding is opgenomen:
o Beeldmeditatie 1: Anje de Heer (Steunpunt Liturgie)
o Beeldmeditatie 2: Jacolien van Eekeren (TU Kampen)
o Overweging: William den Boer (TU Kampen/Weetwatjegelooft.nl)
Samenstelling: Anje de Heer (Steunpunt Liturgie) en Geranne Tamminga (TU
Kampen)
Samen in gesprek? Zie ook: https://lerenindekerk.nl/lerenindekerk/thuisvieringen/
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