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zondag 19 april 2020 
Ds. Mark Boersma, Heerde 

 
Introïtus (1 Petr. 2,2) op zondag Quasimodo Geniti: 

‘Zoals pasgeboren kinderen verlangen naar melk,  moet gij, geestelijk, 

onvervalst, verlangen naar voedsel, halleluja’ 

Psalm 80:2 ‘Juicht voor God onze helper: jubelt voor de God van 

Jacob.’ 
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Welkom 
 
Goedemorgen, 
 
Welkom bij dit viermoment op de zondag na Pasen. 
Mijn naam is Mark Boersma uit Heerde, ik ben 
legerpredikant namens de PKN en ben momenteel 
werkzaal op de kazerne in Stroe. Ook daar  is het 
momenteel rustig, zoals op zoveel plaatsen. Het gaat 
vandaag in de lezingen o.a. over deuren die open en 
dicht zijn. Wij zijn nu ook niet samen door één deur 
gekomen. Jammer vind ik dat. Graag had ik u vandaag gezien, gehoord, face 
to face ontmoet, maar ik ben blij om op deze geïmproviseerde wijze toch met 
jullie verbonden te zijn. Ik wens u een goede viering! 
 
 
- Ontsteken van een kaars 
 
- Stilte 
 
- Openingstekst 

Roep mij terug als ik van U wegvlucht. 
Trek me naar U toe als ik opstandig ben. 
Help me opstaan als ik gevallen ben. 
Ondersteun mij als ik weer ben opgestaan. 
En leid mij terwijl ik verder ga 

 
- Psalm 111: 5,6 
 Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd 
 En zijn verbond staat voor altijd, 
 Een licht hoog op de berg ontstoken. 
 Heilig en zeer te duchten is 
 Zijn naam in de geschiedenis. 
 Nooit wordt wat Hij belooft verbroken 
 
 Van alle wijsheid het begin 
 Is: vrees de Heer met ziel en zin, 
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 Aanbid zijn wil met vrees en beven. 
 Dit is het helderste verstand. 
 Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
 Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
 - Gebed: Help ons weer op weg  
 Als we de goede richting kwijt zijn 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we geen toekomst meer zien 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we onszelf niet meer begrijpen 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we moedeloos zijn en zonder veerkracht zijn, 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we dreigen stil te blijven staan 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we de stem van ons hart niet meer horen 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 Als we de belofte vergeten 
 Help ons weer op weg, Heer 
 
 In de naam van onze herder en gids,  
 Jezus Christus, bidden wij  
 
              
We lezen met de roosters mee vandaag uit Genesis over Noach en over de 
duif en de raaf die de ark verlaten. En in Johannes 20 lezen we hoe de 
Opgestane zijn Geest van vrede geeft aan zijn team van apostelen. Tussen de 
twee lezingen zette ik  het lied, dat begint met: Kom heilige Geest, gij vogel 
Gods. 
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- 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.  
 
Lied 680, 1,4,5 
Kom heilige Geest, Gij vogel Gods, 
Daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel in de nacht 
Van onze geest, verward en trots. 
 
Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
Wek onze geest, opdat hij hoort, 
Wek ons tot leven, hier en nu. 
 
O, heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
Legt zelf dit lied ons in de mond, 
Ten teken dat Gij bij ons zijt. 
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- Johannes 20: 19-31  
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.’ 
 
Kom Heilige Geest 

Kom Heilige Geest, 
Spreek altijd tot mijn hart. 
En als Gij toch zwijgt, 
Laat dan uw zwijgen tot mij spreken. 
Want zonder u loop ik gevaar 
Mijn eigen inzicht te volgen. 
En het te verwarren met wat Gij mij leren wilt. 
 
(Bernard van Clairvaux) 

 
Overdenking  
Donker en licht, hoogtepunten en dieptepunten; dat soort contrasten zijn 
eigen aan het leven. Maar in deze tijd ervaren we dat weer opnieuw en 
collectief. Wat een vreemd contrast: aan een kant dat feestelijke weer en de 
lente die losbarst in de natuur. Tegelijk  is er die schaduw over het feest, de 
sluier, dat virus heet. Bij menigeen  tempert  corona de vreugde of neemt die 
zelfs weg. 
En ook de paasvreugde vorige week was ingehouden.  
Toch wil ik met u naar buiten gaan. Zoals de raaf en de duif naar buiten 
gingen als teken van een nieuw begin. Naar buiten. De deuren van de ark 
gaan open, als lentebodes gaan de vogels voor, maar uiteindelijk gaan alle 
bewoners van boord en aan wal. Een nieuw begin. Wat zal het lang wachten 
zijn geweest aan boord…. 
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Voor menigeen is dat momenteel een droom. Naar buiten, zoals ook Jezus 
naar buiten kwam op de derde dag. Hij werd opgewekt om op te staan en …. 
ging naar buiten.  
Deze zondag heeft ook wel de naam Beloken Pasen, de luiken dicht. Maar het 
gaat vandaag over deuren, vensters en grenzen die open gaan.  
De duif vliegt weg en komt eerst met een tak terug en blijft de volgende 
vlucht weg. Vrijheid is dat. Ook dat vieren we in onze gezamenlijkheid deze 
weken. Zwolle  bevrijd op 14 april, 75 jaar geleden. Naar buiten willen we dan 
om te vieren, maar we doen het geïmproviseerd en stellen festivals uit. Naar 
buiten… 
De deuren zijn geen belemmering, geen grens voor Jezus:  
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!’  
 
Bovenaan staat een foto van de pinksterbloem. Ik weet niet of u de 
gelegenheid hebt om naar buiten te gaan en hem op geschikte plaatsen echt 
te zien. De Pinksterbloem. Op  een grasrand langs de sloot, in  een weiland  of 
een niet gemaaide strook langs de weg laten pinksterbloemen sinds  eind 
maart zich zien. 
Hij is wel vaker met Pasen al in beeld, de Pinksterbloem.  
Pasen en Pinksteren staan dichter bij elkaar dan je denkt. 
In zijn eerste ontmoeting met zijn verzamelde vrienden blaast Jezus zijn Geest 
op hen. Onbegrensd zal hij nu aanwezig zijn in zijn vertegenwoordigers.  
In Woord en Geest gaan zij nu op weg. Wat tot dan toe zo opgesloten was en 
ruimtelijk beperkt in de mens Jezus, komt nu overal en nergens door zijn 
Geest. 
Alles van hem, de kracht, de wegwijzing, de gerechtigheid wordt mobiel in 
deze gebeurtenis van het blazen van zijn Geest ‘op hen’. 
De Geest van onbegrensdheid, van ‘de wind waait waarheen hij wil’. De Geest 
van overal kunnen bidden en niet alleen in Jeruzalem. God met ons. 
Dat geeft Jezus, ik zeg het wat cru, dat geeft Jezus  als werkkapitaal aan zijn 
organisatie. Wat warmer gezegd: als talent, als schat voor onderweg.  
 
Ik zag van de week een filmje van Obama die geruime tijd geleden sprak over 
een pandemie, die zou kunnen komen. Hij sprak naar aanleiding van ebola en 
sars. En hij zei: zijn we voorbereid ? Zijn we voorbereid als er een virus is dat 
zowel deadly is als ‘airborne’ (in de lucht, opgstegen)? 
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Airborne, dat doet ons ook denken aan de luchtlandingen. 
 
Door de gave van de Geest is alle rijkdom van het koninkrijk airborne, 
Het is onbegrensd onderweg. 
Nu we de deuren moeten sluiten en de wereld kleiner wordt, 
De jas van landsgrenzen wordt aangesnoerd, 
Mogen we die boodschap, die airborne is gegaan horen. 
Een teken dat het werkt: woord en geest 
komen overal, ook hier, ook nu we niet 
bij elkaar kunnen komen. 
De Geest doorbreekt de grenzen. 
50 dagen tussen Pasen en Pinksteren 
 
Maar in Johannes 20 stelt  Jezus bij de 
eerste de beste gelegenheid met zijn 
vrienden al het zijne ter beschikking; in 
Johannes 20 zit er zeg maar slechts een 
week tussen Pasen en Pinksteren. 
Ontvang mijn Geest, mijn vrede geef ik 
je, mijn vrede laat ik je. 
 
Wie weet vallen vandaag Pasen en 
Pinksteren vallen één dag. 
 
Lied : Vrede zij U (naar Johannes 20) 
https://www.youtube.com/watch?v=xWy2-GsuK_A 
 
Vrede zij U, vrede zij U gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u (2x) 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij, Mijn woord moet in u zijn, Dat maakt u vrij 
(2x) 
Ontvang mijn Geest, heilige Geest, Hij zal u leiden,  Weest niet bevreesd (2x) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xWy2-GsuK_A
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Dankgebed en voorbeden 
We danken voor de grensoverschrijdende werking van wat ons in weg en 
werking van Jezus tegemoet komt. Wat afgesloten is, voor ons geen 
mogelijkheid, wordt toch een ontmoeting, een verrijking of zelfs verlossing. 
Heer verlos ons van de boze. En schenk ons geloof, hoop en liefde. 
 
Geef dat deze vrome boodschap ons mag verwarmen in de situatie waar we 
in staan. Kom met uw Geest juist ook daar waar we zelf niet bij kunnen. 
We komen met  onze machteloosheid en bidden: Heer ontferm U. 
We komen ook met onze dankbaarheid, voor wat er aan licht doordringt in de 
duisternis. 
Voor wat er aan liefde en inzet wordt gedeeld in deze vreemde tijd. 
We danken u dat de natuur blijft zingen en schilderen. 
We danken voor uw veelkleurigheid en vreugde. 
In Jezus naam bidden wij, amen. 
 
- Zegenbede 
 

Zegen ons en behoed ons, 
Doe lichten over ons uw aangezicht  
En wees ons genadig. 
 
Zegen ons en behoed ons,  
Doe lichten over ons uw aangezicht 
En geef ons vrede. 

 


