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ORDE  

VOOR HET MORGENGEBED VAN 19 APRIL 2020 

IN DE PETRUS & PAULUSKERK IN LOPPERSUM 

 

De Paaskaars brandt 
 
Orgelspel 
Klokgelui  
 
Welkom  
 
De tafelkaarsen en het lichtje van de kinderdienst worden aangestoken. 
 
Openingsvers   
V: Heer, open mijn lippen. 
G: Mijn mond zal zingen van Uw eer. 
V: God, kom mij te hulp. 
G:  Haast U mij te helpen. 
 
ZONDAGMORGEN, gedicht van Ida Gerhardt 
Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 
Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 
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Riet en Lyda zingen: Dit is een morgen, Gezang 216 
 

 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Lezing: Genesis 8: 6 - 16 
6Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht 
open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was.  
8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9Maar de duif 
kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug 
in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam 
haar weer bij zich in de ark.  
10Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen de avond kwam ze 
bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de 
aarde verder gedaald was.  
12Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer 
bij hem terug.  
13In het zeshonderdeerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was 
het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – 
de aarde was drooggevallen. 14Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de 
aarde droog. 
15Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen 
van je zonen.  
 
Orgelspel rond Gezang 162, In het begin lag de aarde verloren 
Het lied van het begin 
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Inleiding 
Het is de eerste zondag na Pasen. 
We wijken dit keer een beetje af van de Orde van het Morgengebed. We zijn niet met een 
Psalm begonnen, zoals dat eigenlijk hoort. 
Dat komt omdat ik de lezing uit Genesis zo mooi vind passen bij het verhaal uit het Johannes 
evangelie.  
Op Pasen lazen we het verhaal dat zich een week na de opstanding van Jezus afspeelt, het 
verhaal van Thomas. Vandaag lezen we het verhaal dat daaraan voorafgaat. Het speelt op de 
avond van de dag van de opstanding. De leerlingen zijn samen, maar Thomas is er niet bij. 
Het is het verhaal in de Bijbel waarin Pasen en Pinksteren op één dag vallen. 
 

Lezing: Johannes 20: 19 - 23 
19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de 
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden.  
Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’  
20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat 
ze de Heer zagen.  
21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 
jullie uit.’  
22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet 
vergeven.’ 
 

Riet en Lyda zingen: U komt de lof toe 

 
 
Overdenking 
 

Gemeente van de Opgestane, 
Opgesloten zitten de leerlingen van Jezus, ze hebben zichzelf opgesloten.  
Ze zijn bang, ze zijn niet blij.  
Je zou verwachten dat ze blij zouden zijn, want van Maria hebben ze gehoord dat Jezus is 
opgestaan. 
Maar ze zijn bang. 
Opgesloten zitten ook wij deze weken. Opgesloten in ons eigen huis, als we dat al hebben. 
Voor veel mensen is dat geen groot probleem. Ze hebben genoeg bewegingsvrijheid, ze 
hebben iemand om aan te raken, ze hebben voldoende financiële armslag. 



4 

 

Maar anderen hebben grote zorgen om hun bedrijf en hun toekomst. Velen zijn bang om 
ziek te worden en dan ook onaanraakbaar te zijn. Mensen in verpleeghuizen snakken naar 
iemand die hen zo vertrouwd is. 
 
Ook Noach en zijn familie zitten opgesloten in de ark. 
Hoe gaat het er daar aan toe? Je kunt het je niet voorstellen: de geit met de panter, de slang 
met het lam, de muis met de olifant. Het is dan ook een verhaal, maar wel een sterk verhaal. 
Verhaal met een betekenis. 
Vinden Noach en zijn familie vrede in hun opsluiting? Of komen oude menselijke patronen 
boven en verzieken die het klimaat in de ark? Is er sprake van huiselijk geweld, zoals dat 
helaas te vaak voorkomt waar mensen met elkaar één ruimte delen?  
Ach, die slachtoffers! Alleen al voor hen is het te hopen dat het Corona schip snel strandt. 
 
En als de ark aan land komt en de familie komt uiteindelijk naar buiten, hebben ze dan last 
van een Post Traumatisch Stress Syndroom? Zoveel mensen zijn er omgekomen!  
Het verhaal zegt er niets over. 
En de leerlingen van Jezus. Hebben die last van een trauma? Ze hebben hun idool, hun 
leraar, hun vriend gekruisigd zien worden; en ze hebben hem ook nog eens op het moment 
suprême laten stikken. 
Als je leest hoe ze bij elkaar zitten: bang en niet opgetogen en blij; opgesloten en niet 
hemelhoog juichend, dan zou je kunnen denken: er is iets niet helemaal pluis met hen.  
 
Maar ik denk dat je aan dit soort passages kunt zien dat het verhaal van het evangelie van 
Johannes pas jaren na de dood en opstanding van Jezus opgeschreven is. Het verhaal laat de 
situatie zien van de gemeente van Johannes.  
De vreugde om de opstanding is er.  
Maar er is ook angst, er is sprake van een tweedeling tussen de eerste christenen en de 
joden; tussen de mensen van de weg en de synagoge. De kleine en kwetsbare gemeente van 
Christus uit de eerste eeuw is bang voor wat er gaat komen. 
Johannes schrijft ze met zijn evangelie moed is. 
 
Jezus blaast over zijn leerlingen heen. 
In Coronatijden is het moeilijk voorstelbaar dat je dat positief zou kunnen vinden. Adem is 
iets verdachts, er kunnen virussen in zitten. 
Adem doet ons in eerste instantie denken aan iets fysieks. De adem van de ander is iets dat 
je aantrekt, als het om een geliefde gaat. Maar het kan ook afstotelijk zijn, om iemands 
adem in te ademen. De adem van de ander, dat is iets dat appelleert aan onze onderbuik. 
Maar hier is dat niet zo bedoeld. 
Met de adem die Jezus blaast bedoelt Johannes de adem van God. Het verwijst naar het 
begin van de Bijbel als God de mens heeft gemaakt. God blies de mens levensadem in de 
neus. Het is de Geest van God, die Jezus zijn leerlingen inblaast. Het is de Geest die leven 
schept, die een nieuw begin geeft. 
Ontvang de Heilige Geest! 
Je krijgt een nieuw begin! 
 
Een nieuw begin is er ook voor Noach en zijn familie.  
De duif die Noach uit laat vliegen, zou je daar ook de Heilige Geest in kunnen zien?  
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De Schepper Geest, die een nieuw begin maakt; die orde schept in de chaos. Zoals dat ook 
helemaal aan het begin gebeurde. ‘De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over 
de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water.’ 
Als de familie Noach uit de ark gaat, is het de eerste dag van de eerste maand. Het is 
nieuwjaar. 
Wat zal het nieuwe begin brengen? 
Van Gods kant de regenboog, teken van het verbond van God met alles op aarde. 
Maar hoe komen Noach en de familie uit de ark. Met wat voor verlangens, wat voor 
voornemens? 
 
En wij, hoe komen wij straks na zovele dagen tevoorschijn uit de ark van het nieuwe 
normaal? 
Gaan we als samenleving dingen anders aanpakken? 
Wat kunnen wij doen om een nieuwe, om een andere ramp te voorkomen? 
Noach brengt een offer na te ramp. 
Wat kunnen wij opofferen om de aarde en de mensheid nieuwe kansen te geven? 
Dat klinkt misschien dreigend, maar het gaat om kansen. 
Nog altijd staat regelmatig de regenboog aan de hemel. 
 
Ook de leerlingen van Jezus ontvangen een nieuw begin. 
En zij mogen dat uitdelen. Zij mogen mensen losmaken van hun zonden. Zij mogen mensen 
in Godsnaam een nieuw begin bieden, nieuwe kansen van leven. 
De leerlingen worden uitgezonden: ‘zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 
uit.’ 
Als je jezelf wilt zien als één van die mensen van de weg – als volgeling van Jezus – betekent 
dat dat jij ook uitgezonden wordt. Uitgezonden om mensen los te maken, om het nieuwe 
begin met mensen te delen. 
Als je opgesloten zit in wat dan ook: je eigen gelijk of je vooroordelen of je wrok of je 
zelfverwijten of je slechte gewoonten – is dit de wake up call om de deur te openen. 
Eerst de deur van je eigen hart, om zelf het nieuwe begin toe te laten.  
En dan dat te delen. 
 
Nee, ik bedoel niet te zeggen dat alles zomaar vergeven en vergeten is.  
Het nieuwe begin is iets anders dan de klootzakjes van deze wereld vertellen: het maakt 
allemaal niet uit wat je doet, de zoete lieve God kijkt wel even de andere kant op. 
Maar mensen in hun worsteling met zichzelf, met hun lot, met hun verleden – mensen die 
snakken naar een nieuw begin. Mensen die opgesloten zitten in de vooroordelen die 
anderen over hen hebben en die zij over zichzelf koesteren. Nieuwe kansen! 
 
Dat nieuwe begin gaat niet gepaard met boosheid, met veroordeling en terechtstelling. 
Dat nieuwe begin gaat gepaard met vrede. 
Tweemaal zegt Jezus het tegen zijn leerlingen: Ik wens jullie vrede! 
Het doet denken aan die duif van Noach met dat olijftakje: vrede. 
Ik wens jullie vrede! 
Die wens echoot nog altijd na onder de volgelingen van de Opgestane. 
De vrede van Jezus met jullie allen! 
Amen. 
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Orgelspel en zang rond Gezang 417, Frieden, Frieden 
 

 
 
Ik laat jullie vrede na; 
mijn vrede geef ik jullie. 
Laat je hart niet moedeloos zijn. 
 
Collecte-aankondiging 
De collecte is vandaag voor het werk van onze plaatselijk diaconie. 
Giften kunt u / kun je overmaken over bankrekening NL60 SNSB 090 18 74 329 op naam van 
Diaconie Maarland, onder vermelding van “plaatselijk werk”. Zie voor het rekeningnummer 
ook, de website of voorin het kerkblad. 
 
Gebeden: 
 
Dankzeggingen en voorbeden 
U danken wij, omdat U met vrede komt 
en niet met verwijten, 
omdat U ons opent met liefde, 
en niet met dwang en macht, 
omdat U ons Uw Geest inblaast, 
Geest van opnieuw beginnen, 
U danken wij omdat U ons medemensen geeft, 
die de moed er in houden, die hoop geven. 
 
U bidden wij voor onze wereld, 
voor mensen in oorlog en in armoede, 
die niet eens tijd of mogelijkheid hebben  
om zich te beschermen tegen ziekte, 
dat wij als wereld hen niet vergeten, 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
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Voor zieken voor wie geen medische zorg is, 
en geen menselijke aandacht, 
bidden wij U, 
dat zij in uw liefde vellig zijn 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor mensen met weinig geld  
en grote zorgen in ons land, 
bidden wij U, 
dat wij als samenleving om hen denken, 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor ouderen in verzorgingshuizen, 
die snakken naar een vertrouwd gezicht, 
naar een arm om hun schouder, 
dat zij zich gedragen weten 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor wie in psychische nood is 
en nu geen behandeling kan krijgen, 
dat zij hoop houden, 
dat zij gezien worden, 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Voor mensen en kinderen 
voor wie thuisblijven gevaarlijk is, 
die geen ontsnapping hebben, 
dat er mensen zijn die hen helpen 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Alles wat wij aan U voorleggen, 
in dankbaarheid of nood, 
in vreugde of grote zorgen, 
hoor ons in de stilte 
 
……………stilte…………… 
 
God wij vragen U 
Hoor ons gebed 
 
Samen bidden wij: 
G: Onze Vader  in de hemel, 
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 laat Uw naam geheiligd worden, 
 laat Uw koninkrijk komen 
 en Uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood 
 dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven  
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid.  Amen. 
 
Riet en Lyda zingen: Gezang 632,  

 
 
2. Waren wij dood door de zonde, 
verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren 
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3. Nu zend uw Geest, als een vuur, 
als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden. 
 
Uitzending en zegen 
 
Waar u , waar jij ook bent 
alleen of met anderen, 
bang of vol goede moed, 
geïsoleerd of vrij om te gaan – 
weet je verbonden met ons allemaal 
in de liefde van de Eeuwige, 
weet je gedragen door zijn zegen: 
 
De Eeuwige zegene ons en behoede ons 
de Eeuwige doe zijn Aangezicht over ons lichten en zij ons genadig, 
de Eeuwige verheffe zijn Aangezicht over ons en geve ons vrede. 
Organist speelt amen  
 
Orgelspel 


