
Zondag 19 april 2020 
 
Tekst bij de paaskaars over de regenboog en de trouw van God 
 
 
Hoe wonderlijk mooi 
 

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. 
  
‘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’. 

 
  
Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in 
eeuwigheid en die nooit loslaat wat Zijn Hand begon.  
Genade, liefde en vrede voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen 
 
Waar haal je de kracht vandaan, wat helpt je, als je het even niet ziet zitten. Onze hulp is in 
de Naam van de Heer. Dat komt uit psalm 121, die gaan we nu zingen, vers 1 en 2. 
Maar eerst een overlijdensbericht.  
Op eerste paasdag is overleden mw. Cock Noordmans-van Stuivenberg op 91 jarige leeftijd. 
Zij was de weduwe van ds. Noordmans die hier in Loenen predikant was.  
 
 
Psalm 121: 1 en 2 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

 
 



Ik lees uit de bijbel een opstandingsverhaal.  
 
Johannes 20:19-22 
 

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. 

 
 
Zo na Pasen lees ik nog eens een opstandingsverhaal. Zo’n verhaal waarin Jezus ineens 
tevoorschijn komt. Dit verhaal lees ik voor onze tijd nu omdat hier de discipelen bij elkaar 
zitten, binnen en de deur op slot. Een andere reden. Er staat dat ze bang waren voor de 
Joden. Daar moet ik gelijk een soort disclaimer bij vertellen. Het gaat hier over sommige van 
de joodse leiders waar ze bang voor zijn. Dat heet bij Johannes de Joden. Maar we moeten 
daar vooral niet in lezen dat joden de vijanden zijn. De discipelen zelf waren ook allemaal 
Joden.  
Ze zaten binnen, een club van elf, toch nog weer groter als de nu toegestane gezelschappen. 
Maar wel binnen, de deur op slot. Het gaat over deze discipelen die de opstanding nog niet 
geloven. Die leven bij `dood is dood’ en echt goed wordt het nooit. Zij staan daar symbool 
voor ons allemaal, als we de moed verliezen, als we er doorheen zitten, als je geen toekomst 
meer ziet. De deur van je leven zit op slot, en je bent bang.  
En dan verschijnt Jezus. Een dichte deur hindert Hem niet. We kennen misschien wel de uit-
drukking dat je je hart open moet zetten voor God. Maar hier is dat ook nog niet het geval, 
de deur is dicht. Maar Jezus komt toch binnen. En Hij zegt; Vrede voor jou. Het is de vrede 
van het kruis, de verzoening met God, die een kracht is die door niets is tegen te houden en 
die bange mensen kan overwinnen. Dat is de kracht van de opstanding.  
Ik geef je vandaag geen hand bij de deur, we kunnen elkaar zelfs niet aankijken, maar deze 
vrede van Jezus die kan ik je wel toezeggen, beloven. Niet als je dit of dat eerst doet, nee Hij 
is er, nu, bij alles wat onmogelijk lijkt in je leven, de vrede van de Heer. De Heer die ons 
uitzendt, de Heer die zijn Heilige Geest over je blaast.  
 
 
Vrede zij u 
 

Vrede zij U, vrede zij U,  
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U 
Vrede zij U, vrede zij U,  
gelijk mij de Vader zond, zend ik ook U 

 
 
Om uw vrede bidden we, Heer die door deuren en muren heen, mensen kan bereiken. Geef 
ons deze morgen of wanneer we dit ook horen, die innerlijke kracht, liefde, geborgenheid, 
vrede, waarmee we weer verder kunnen. We bidden voor zieken, nog steeds wordt er 
gestreden, gehoopt, gebeden, wees met uw zegen bij hen. Wees met hen, die zo weinig 



mensen kunnen zien, juist het contact met eigen familie moeten missen, geef kracht aan 
jongeren van wie het leven op slot staat, als je zo graag weer alles gewoon wilt, zegen ieder 
die beleid maakt met wijsheid. We bidden, help ons samen hier door heen. Amen 
 
Wat een genot is het om de natuur te zien opbloeien, dat gaat maar gewoon door, de 
bloemen weten nergens van. Daar zingen we van.   
 
 
Aan U behoort, o Heer der Heren 
 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
Ze zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 


