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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 

Je kunt het saai noemen dat we in een kerkdienst bijna altijd dezelfde onderdelen 
in dezelfde volgorde hebben en voor sommige onderdelen ook nog bijna altijd 
dezelfde woorden gebruiken. 
Het kan ook juist prettig zijn en houvast geven. Juist die vertrouwde woorden elke 
keer weer. Ik weet dat ik het al vrij jong zo ervoer. Als kind vond ik het leuk dat ik 
bij sommige onderdelen al wist wat de dominee ging zeggen of dan wist ik: ‘Nu is 
het bijna afgelopen’. Want eerlijk is eerlijk, soms vond ik het best lang duren. 
En al is lezen niet hetzelfde als horen, toch merk ik bij mezelf dan datzelfde gevoel 
van herkenning en houvast. Die woorden die wekelijks klinken en die je de rest van 
de week met je mee mag dragen, bijvoorbeeld de woorden van de bemoediging 
(die staan zelfs aan de binnenkant van mijn toga geborduurd) en de groet: 
 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
 

Genade zij u en vrede van God onze Vader 
en van onze Heer Jezus Christus,  
door de Heilige Geest. Amen. 
 

Komende zondag is het alweer de derde zondag van Pasen. Een vreugdevolle tijd in 
het kerkelijk jaar en het weer doet er ook alles aan met zoveel zon. 
Ik hoop dat u bij alle zorg die er kan zijn, ook wat van die vreugde kunt ervaren. Af 
en toe even naar buiten voor een wandeling of een fietstochtje. Er is zoveel moois 
te zien in ons dorp en in de directe omgeving. 
Vreugde om wat zichtbaar en tastbaar is zoals alles wat in bloei staat, kleine 
verrassingen (zoals een egel, die kwam ik deze week ’s avonds laat bij de schuur 
tegen), een kaartje of een telefoontje van iemand, een ontmoeting op anderhalve 
meter afstand. 
Maar ook vreugde om wat minder zichtbaar en tastbaar is: te weten dat God met 
ons is, dat het licht van Pasen over ons schijnt, dat Christus waarlijk opgestaan 
heeft en de dood niet het laatste woord heeft. 
Lied 605 zingt daar ook van:  

(tekst van Inge Lievaart, melodie van Willem Vogel) 
 

De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand  
ons weg uit het bestaande naar eens te vinden land. 
 

De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed,  
dwars door het ongebaande een pad dat voortgaan doet.  
 



De toekomst is al gaande, een bron in de woestijn  
zingt tegen het vergaan in: de dood zal niet meer zijn. 
  

De toekomst is al gaande, verborgen en gezien,  
een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient.  
 

De toekomst houdt ons gaande, voert ondanks tegenstand  
ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land. 

 

Een lied dat voor de goede verstaander verwijst naar het verhaal van het volk Israël 
als ze uit Egypte trekken, door de woestijn, naar het beloofde land. Maar als wij nu 
ook in een soort woestijn-tijd leven en ik denk dat je dat wel zo kunt zeggen, dan 
gaan deze woorden ook over ons. Deze woorden zeggen ook ons goede moed en 
hoop aan, zicht op een nieuw, bewoonbaar land, waar geen anderhalve meter 
afstand nodig is, waar mensen ongehinderd bij elkaar op bezoek kunnen en waar 
zoveel andere dingen weer mogelijk zijn, die nu niet of nauwelijks kunnen. Het gaat 
daar zelfs nog bovenuit. Het is de toekomst die met Pasen in gang is gezet: 
Koninkrijk van God, waar niemand nog in een vluchtelingenkamp zit of verhongert, 
waar geen mensen onderdrukt of vervolgd worden, waar geen onrecht is, waar het 
goed is, waar wij met Christus zijn opgestaan. 
Met die toekomst voor ogen mogen we leven, steeds kijkend hoe we daar zelf al 
iets van waar kunnen maken.  
En zoals ooit het volk in de woestijn stapje voor stapje verder ging, zo mogen ook 
wij nu verder gaan stapje voor stapje. 
 

En dan mogen we bidden: 
 

God, we weten niet wat de weg ons brengen zal, 
maar we bidden U: wees bij ons en ga met ons mee. 
 

Als we verder trekken van pleisterplaats naar pleisterplaats, 
zoals ooit ook uw volk in de woestijn, wees bij ons en ga met ons mee. 
 

Bij alle onzekerheid, bij de angst die er kan zijn, als we ons moeten behelpen, 
God, wees bij ons en ga met ons mee. 
 

Dat we in U kracht en troost vinden, bij U op adem mogen komen 
bij al onze vragen en bij alles wat op ons pad komt. 
Wees bij ons en ga met ons mee, dan kunnen we verder.  
Amen. 
 
 

De vrede van God die alle verstand te boven gaat,  
moge uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus, onze Heer. 
Zegene en behoede u de barmhartige God. Amen. 
 
Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 


