
 
 
Paaskaars en Oasekaars branden  
 
Orgelspel  
 
We zingen: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ (Lied 280: 1, 2 en 3)  
 
Welkom door ambtsdrager van dienst  
 
Moment van stilte - klankschaal  
 
Bemoediging en groet  
 
We zingen: ‘Zal dit een huis, een plaats zijn waar’ (Lied 280: 4 en 7)  
 
Gebed voor de nood van de wereld  
 
We zingen: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ (Lied 905: 1 en 4)  
 
Moment met de kinderen  
 
We zingen: Wij gaan er even tussenuit  
 
Gebed om de heilige Geest  
 
We zingen: ‘Wees hier aanwezig’ (NLB 295/GvL 647)  
Cantor en refrein door allen  
 
Inleiding: ‘Jezus is de weg – een vertelling’  



 
We zingen: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (VL 238 (melodie Tom 
Löwenthal)) door allen  
 
Lezing van Johannes 10:22-30  
 
Levend woord - overdenking ( door Huub Bukkems ): Geloof en twijfel 

Nu er niet langer om heen draaien: “Bent u hem of bent u hem niet? Zeg nu maar dat 
u hem bent, dan weten wij tenminste waaraan wij toe zijn.” Jezus moet examen 
doen. De oudsten hebben hem ingesloten en zullen hem niet laten ontsnappen 
voordat hij zijn kaarten op tafel heeft gelegd. Zouden zij de kans krijgen om de 
Messias aan tafel te krijgen om hem te ontmaskeren als fantast die zo gauw 
mogelijk weer met beide benen op de grond moet worden gezet? Jezus draait de 
rollen echter om. “Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet, met andere 
woorden, u valt in herhaling. U weet het antwoord al, maar omdat u het niet wil 
geloven blijft u mij steeds maar met dezelfde vraag lastig vallen. Niet ik ben het 
probleem, maar u.” Haarscherp legt hij de gevoelige zenuw bloot. Je zou zijn kritiek 
zo kunnen samenvatten: Jullie proberen mij te dumpen omdat ik in jullie ogen een 
lastpak ben die de gevestigde orde ondermijnt. Maar ik ondermijn niet, Ik doe wat 
er geschreven staat. En zouden jullie naar mijn stem luisteren, dan zouden jullie 
daarin de stem van de Vader herkennen. Want de Vader en ik zijn een! 

Jezus oogst weinig sympathie bij de oudsten met dit antwoord. In vers 31 staat dat 
de Joden hem dreigen te stenigen. Het gaat Jezus maar om een ding, GELOOF, 
geloof in Hem, de levende. Luister je naar de stem van Jezus de goede herder, dan 
behoor je tot de schapen van zijn kudde. Wat als je niet tot zijn schapen behoort? 
Wat als je ziel niet open staat voor Hem? Bijvoorbeeld mensen die niet anders 
kunnen of willen, het criminele pad bewandelen en andere mensen groot onrecht 
berokkenen. Hoe moeten wij ons opstellen tegenover hen? En hoe moeten wij ons 
opstellen tegenover andersdenkenden. Alleen met respect en dat is het dan? Het 
zou mooi zijn als onze ziel een verslavingsvrije ruimte zou hebben. Een dergelijke 
ruimte voor de ziel heet eeuwig leven. Jezus wijst je de weg ernaar toe. Er is maar 
een manier om er te komen, via het echte geloof. Onvoorstelbaar veel mensen 
schilderen het geloof af als iets wat ten diepste meer twijfel dan geloof is. Natuurlijk 
weten wij niets zeker en daarom heb je ook alle redenen om eraan te twijfelen. Dat 
is het gelijk van de twijfelaar die zich altijd verschanst in het hart van vele gelovigen. 
Maar de twijfel heeft ook een heel duidelijk manco. Twijfel is een soort 
gevangenschap. Twijfel wil dezelfde zaak van een andere kant bekijken. Feitelijk kun 
je geen stap zetten wanneer je in je twijfel blijft hangen. Het is de vraag of je door 
lang genoeg te twijfelen op den duur vanzelf de sprong naar het geloof maakt.  

Geloof is keuze, overgave, vertrouwen, inspiratie, moed, kracht en troost. Daarom is 
het onterecht, geloof af te schilderen als iets onbenulligs dat alleen voor het privé-
domein betekenis heeft. Vanuit bepaalde politieke hoek hoor je vaak dat geloof 
achter de voordeur moet blijven. Maar omdat je gelooft ben je nog geen jihadist, 



fanatiekeling of extremist. Dat is een karikatuur. Met als gevolg dat wat er na het 
filter van de samenleving nog als geloof ervarend wordt, vaak zo’n slap aftreksel is 
dat je er noch koud noch warm van wordt. Het komt niet veel verder dan “ik geloof 
dat er iets moet zijn “. Dat geeft weinig inspiratie en bindt niet samen. En zo komt 
ook de samenleving niet vooruit. Zonder geloof verloedert de zaak. Maar als je wel 
gelooft in God en je laat merken aan je vrienden en familie dat je regelmatig naar de 
kerk gaat moet je niet versteld staan van die meewarige blik.  

Heel veel mensen vinden de Mattheuspassion mooi, maar begrijpen niet waar het 
verhaal over gaat. De Bijbel ligt in de boekhandel, moslims rekenen wij collectief af 
op de daden van een handjevol extremisten. Wie snapt nog waar boeken, poëzie, 
schilderijen en beelden naar verwijzen als de verhalen uit de bijbel je vreemd zijn. 
Het wordt de twijfelaars en ontkenners ook gemakkelijk gemaakt: waar is God als je 
hoort over rampen zoals overstromingen, grote droogte, oorlogsmisdaden en 
burgeroorlogen? Waar is God als de mens het klimaat verpest en zijn fouten niet of 
onvoldoende beseft? Wij kunnen wel roepen: kom uit de kast God, laat het niet 
allemaal gebeuren. Maar God laat de mensen de fouten maken en laat het aan de 
mensen over om die fouten de herstellen. Die duidelijkheid is er wel degelijk en dus 
ook de hoop op een betere wereld. 

Verlangen naar duidelijkheid is van alle tijden. Wat Johannes beschrijft, betekent dat 
Jezus zijn tegenstanders niet in onzekerheid laat over zijn identiteit. De 
tegenstanders staan aan de kant van de argwaan en de achterdocht en vinden dat 
godsdienst niet veel verder reikt dan tegeltjeswijsheid met af en toe een uitschieter 
naar wat diepere wateren. Jezus wast hun de oren. Ik heb gezegd: “ik ben de 
Messias, alleen jullie geloven het niet.” Het springende punt is dus het geloof, de 
doorbraak naar een andere manier van in het leven staan. Puur menselijk en dicht bij 
jezelf. De opgestane Heer heeft ons bij onze naam genoemd, eerlijk, open en 
vastberaden, doortastend, moedig en ver weg van alle verslavingen. Vrolijk, licht, 
niet bang om afgewezen te worden. Van binnen meer een doorzonwoning dan een 
huis met kleine glas in lood ramen met luiken die ’s avonds dicht gaan. Want Jezus is 
de levende. Dat alles heet eeuwig leven en ligt zomaar binnen ons bereik. Waarom 
dan deze kans laten lopen? 
 
Muzikaal intermezzo  
Tijdens dit moment komen de kinderen uit de nevendienst  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed  
 
  



Gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken – lichtje van de maand  
 

 
 
Aandacht voor de collecten  
 
Avondmaalsviering  
 
Vredeskaars aansteken en gelegenheid elkaar vrede te wensen  
 
Tafelgebed (tekst ontleend aan Iona)  
V.:  Dankbaarheid, lof, de harten hoog, stemmen vol vreugde… U hebt een tafel 

voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn, maar met Uzelf, opdat 
we vervuld mogen worden, vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd.  
We zeggen in dankbaarheid: …  

A.:  HEILIG, HEILIG, HEILIG, O HEER VAN ALLE MACHTEN.  
HEMEL EN AARDE ZIJN VOL VAN UW HEERLIJKHEID,  
HOSANNA IN DEN HOGE.  
GEZEGEND DIE DAAR KOMT IN DE NAAM VAN DE HEER!  
HOSANNA IN DEN HOGE!  

V.:  Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen zonder te denken 
aan de gebrokenheid van de wereld. Wij kunnen het brood niet breken 
zonder te denken aan al degene die honger hebben.  
Uw wereld is één  
en wij zijn de rentmeesters van haar gulle gaven.  
Wij kunnen de wijn niet drinken  
zonder te denken aan hen die dorst hebben, de gebrokenen en de 
ontwortelden, afgematte mensen, de hele aarde die roept om 
rechtvaardigheid.  
We kunnen uw woorden van vrede niet horen  
zonder te denken aan een wereld die oorlog voert of zich op oorlog 
voorbereidt.  



We kunnen dit feest van uw familie niet vieren zonder te denken aan wat ons 
verdeeld houdt. We zijn één in de Geest, maar nog niet in onze daden. Onze 
geschiedenis en onze wonden staan onze éénwording in de weg.  
Heer, genees uw kerk, genees de wereld van elke gebrokenheid.  
We denken aan Jezus die op de avond voor zijn dood een brood nam,  
het zegengebed uitsprak, het brak en uitdeelde met de woorden:  
‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’  
En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en zei:  
‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond,  
dat voor velen vergoten wordt.’  

A.:  ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,  
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,  
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.  
MARANATHA.  

V.:  De ogen naar de Aanwezigheid, van de heilige Geest,  
God tussen ons in, God in ons,  
die het besef wekt verbonden te zijn  
-verbonden met de mensen met wie wij plezier beleven en met hen om wie 
wij zorgen hebben,  
-verbonden met wie gestorven zijn maar niet vergeten, die wij in herinnering 
houden, van nu en lang geleden,  
-verbonden met wie nog zullen komen, nieuwe generaties geboren,  
dat zo door verleden, heden en toekomst uw Naam, God van liefde wordt 
geloofd, uw genade bezongen en uw trouw ervaren wordt.  
 

Gemeenschap van brood en wijn  
 
Slotgebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 
We zingen: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’  
Cantor en allen  
 
Zending en zegen  
 
Orgelspel 
 
 


