
 

 

20210411 ‘Er zijn’ 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Groet 
Op de achtste dag van Pasen groet ik jullie met 
vreugde en vrede: Wat fijn dat jij er bij bent, om elk 
nieuwe begin te vieren, Om de danken voor hoop 
die geen einde kent,Voor de morgen na de nacht, 
De lach na de traan,Voor de zegen die je kracht 
geeft om verder te gaan. Mag God, trouw aan zijn 
naam die belofte is: Ik was, ik ben en ik zal zijn 
Met je meegaan vandaag en elke dag opnieuw.  
Tot Pasen en Pinksteren samen 1 groot feest zijn, 
zonder einde. In eeuwigheid, amen.  
 
Inleiding: “Je hoeft maar 1 ding te doen….” 
Vandaag vieren we Pasen, zoals we de komende 
weken tot aan Pinksteren elke week zullen doen.  
Maar er is zoveel gebeurd in de afgelopen tijd. In 
gedachten ben je misschien nog wel op donderdag, 
of vrijdag van vorige week, blijven steken, je bent 
niet eens bij Pasen aangekomen. Er is zoveel in je 
leven dat beklemd, dat je klem zet, wat niet kan… 
Pasen, acht dat is zo ver weg… licht aan het einde 
van eindeloze tunnel waar je in vast zit. Misschien 
ben je wel gaan vieren, in je eentje of met een klein 
aantal, maar ja…inmiddels alweer zo opgeslokt 
door de gang van ‘gewone werkdagen’ dat het 
feestgevoel ver weg is. 
We leven zo vaak nog in het verleden, dat zijn grip 
op ons stevig vasthoudt, of zijn al gevlucht naar de 
toekomst, maken plannen voor ooit en eens… 
En waar is dan vandaag? Morgen komt later en 
gisteren alweer weg. Vandaag is alles wat we 
hebben. Met onze vragen, onze plannen, onze 
twijfel en onze hoop. Leven we vandaag, zijn we 
vandaag. Durven we dat aan, om er werkelijk te 
zijn? Je hoeft maar een dingt te doen: er te zijn… 
 
Luisteren: Vandaag - Gezongen door: Kinga 
Bán; tekst: Matthijs Buwalda 
https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_
E 
 
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot 
strand. 
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen 
uit. 
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks 
meer vooruit. 
 
Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.  

Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
 
Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je 
hoopt. 
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder 
loopt. 
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands 
zicht.  
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat 
nooit dicht. 
 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen...  
 
En niets is moeilijker dan laten gaan. 
De toekomst, het verleden. 
Maar je bent al hier, je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 
 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
Vandaag… 
 
Gebed 
Vandaag, we laten los wat was of zal zijn,  
We zijn alleen hier en nu. Onze handen openen we 
om te ontvangen,Onze ogen sluiten we in een 
ander perspectief van hier en nu zijn. 
God, laat ons niet alleen… 
 
We bidden u voor mensen, voor onszelf,  
Herinneringen van toen kunnen ons zo vastzetten in 
het leven van vandaag: We ervaren gemis en 
verdriet We dragen de pijn van woorden die 
kleineren, We lijden aan gemiste kansen, 
Heer, Kyrië Eleison, wees met ons begaan, 
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan…. 
 
We bidden u voor mensen, voor onszelf, 
Plannen en verlangens kunnen ons zo trekken uit 
het leven van vandaag: We denken alleen aan 
morgen en vergeten vandaag, We komen niet door 
de tunnel van verlangen heen,Onze volle agenda of 
juist super lege verlangens verlamt, Ruimte voor 
spontaniteit verdwijnt, De mogelijke beren en 
leeuwen jagen ons angst aan, Heer Kyrië Eleison, 
ontferm u over ons. 
 
Schep een nieuwe toekomst, een heden dat nu 
begint. 

https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E
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Help ons te leven in het hier en nu, 
Gedragen door uw liefde, 
Amen.  
 
Lezen: Johannes 20: 19-29 Verschijningen van 
Jezus 
 
Luisteren: Ik zal er zijn - Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQ
g 
 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig,  U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  
 
Lezen: Lied van Tomas (t. A. Govaart, m. C. 
Winter) 
Ik wilde met hem sterven, 
maar moet nog leren leven. 
Ik wilde hem echt volgen 
maar ken nog niet de weg. 
 
Ik kan nog niet geloven 
dat hij zo laag verraden 
door God en mens verlaten 
verminkt is en vermoord. 
 
Ik kan geen afscheid nemen 
zolang ik niet kan zorgen 

voor zijn geteisterd lichaam, 
de wonden heb gevoeld. 
 
Ik heb hem niet gezien, 
zijn vrede niet ontvangen 
gevangen en omsluierd 
door ongericht verdriet. 
 
Scheur de sluier, 
wis de tranen, 
breek bij me in, 
sta in mij op, 
wees de weg, 
wens mij vrede. 
 
Orgelspel: Vrede zij u 
 
Overdenking: ‘Er zijn’ 
 
Orgelspel: ‘U zij de glorie’ 
 
Lezen: DE LEGE LANDEN - Alexis de Roode 
Ik zit in de trein naar Utrecht 
als ik mij plotseling afvraag: 
waar is het wonder? 
Want alles wat ik zie, bestaat zo ontzettend: 
struikjes, koetjes, boerderijen, 
er is geen speld tussen te krijgen. 
Neem nu die haagbeuk: 
die staat daar maar 
aan de rand van een weiland. 
Beetje groen zijn. Beetje groeien. 
Het is allemaal zo van deze wereld! 
Geef mij a.u.b. een wonder, 
een heel klein krasje 
in het diamant van de feiten, 
een mirakeltje van niets, 
er hoeft heus geen engel bij 
of donderstem. 
Al is het maar die haagbeuk 
die op een mistige ochtend 
een beetje is verschoven. 
Dan weet ik genoeg. 
 
Afkondiging: Inzameling gaven??? 
 
Gebeden 
Beginnen met gezamenlijk Onze Vader 
 
En uitlopend op:  
U weet het, Heer, ik ben geen held. 
En anderen lijken zo zeker van hun zaak, 
maar zo ben ik niet. 
 
Ik weet niet wat ik nog kan geloven, 
of ik nog wel geloof. 
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O Heer, kom mijn ongeloof te hulp… 
 
…. 
Bij Tomas 
Wie was je 
Wie ben je 
Waar bleef je 
 
En ik dan, roep ik 
In een waas van verdriet 
 
Ik weet het niet 
Ik zie het hier 
 
Maar jij zegt: 
Laat je zien 
Raak mij aan. 
 
Orgelspel: lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud 
 
Lied: Mag ik jou tot zegen zijn - Sela 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  
 
Zegen 
 
Orgelspel 


