
Nieuwsbrief   zondag 19  april  2020 

BELOKEN PASEN 

 

Pasen ligt al weer een week achter ons en dan is het tijd voor wat Beloken 

Pasen heet.  

De verhalen over de verschijningen van Jezus en de moeite die de leerlingen hadden met 

hun Jezus op een nieuwe wijze te ontmoeten.  

Het was voor hen al onbegrijpelijk en overweldigend. Hoe moet dat dan zijn voor al die 

mensen die geen oog en oorgetuigen zijn geweest.  

De beroemde woorden van Thomas klinken op deze dag over zien en geloven en van Jezus 

over niet zien en toch geloven.  

Ria Casalod verzorgt de viering die op internet te zien en te horen is en de teksten vindt u 

onder aan deze Nieuwsbrief 

 

Er zijn verschillende parochianen die aangeboden 

hebben om boodschappen te halen voor mensen  

die dat zelf niet kunnen. We kunnen dat niet raden.  

Dus heeft u een keer hulp nodig neem dan contact 

op met het telefoonnummer van de pastorie. 

Het is iedere keer weer spannend wat er in de 

brievenbus ligt.  

Deze week aan ‘collectegeld’ € 65 en voor de 

Vastenaktie nog € 45.  

En dat terwijl er bijna alleen nog maar rekeningen 

binnen komen. 

 

Dee week kwam deze foto nog binnen van  

 Lynn Jansen en Chelsea Pool  

met hun Palmpasenkruis. 

 

Henk en Ans Leering- Smorenberg hadden deze zondag  een intentie  Uit dankbaarheid bgv 

hun 60 jarig huwelijksfeest opgegeven.  

En dan zou er natuurlijk ook getracteerd worden.  

Het bruidspaar spreekt over uitstel niet van afstel. Een heel bijzondere mijlpaal in een 

mensenleven.  

Een feest dat ook overschaduwd wordt door het grote verlies van hun dochter Anita die vorig 

jaar zo snel en veel te jong is overleden.   

Met veel activiteiten zijn Henk en Ans door de jaren heen verbonden geweest met onze 

parochiegemeenschap:  

beiden met het koor St. Caecilea, Ans als lector, voorganger in avondwake en Horsten. Henk 

als  koster, geldtellen, Geloof, Hoop en Liefde,  

het maken van honderden kruisjes en vele andere voorkomende werkzaamheden.  



De laatste jaren wordt ook de kwetsbaarheid van het lijf voelbaar.  

Er zijn vele jaren en vele momenten ook om in dankbaarheid naar om te zien naar elkaar, naar 

de gemeenschap en naar God.  

In ieder geval van harte gefeliciteerd.  

 

Voorlopig een laatste bericht van de Vastenaktie. 

Maar nog niet het laatste van dit jaar.  

Er is een koorzolder vol met boeken die we dit jaar toch nog aan de lezer willen brengen. 

Er zijn nog kaartmiddagen die op een later tijdstip gespeeld kunnen worden.  

En wie weet verzinnen nog wat anders, straks in de 1,5 meter samenleving. 

De Violenactie heeft dit jaar toch een superbedrag van € 1001,50 bijeengebracht.  

Dat maakt het totaal nu voor de Vastenaktie uit Wormerveer, Assendelft-Nrd en Krommenie 

nu € 8600.   

Dank aan alle bijdragers. 

 

 

De collecte 

Het blijf iedere keer spannend om de brievenbus van de pastorie te openen. 

Er ligt daar regelmatig een envelop met een bijdrage als collecte. 

Ook vanuit Wormerveer worden ‘collectegelden’ overgemaakt. 

Er zijn kerken die een app hebben waarbij je via een QR code tijdens de digitale dienst met je 

telefoon kunt betalen. 

Zover zijn we nog niet. 

uw collecte bijdragen kunt u overmaken op NL42 INGB 0001 975 736 

tnv Petrus parochie Krommenie.  

Dank hiervoor 

 

 

  



Het graf van Jezus Heilig Grafkerk 

Aangezien u waarschijnlijk meer tijd heeft dan 

anders om te lezen,  

vandaag een bijdrage over één van de belangrijkste 

christelijke pelgrimsplaatsen:  

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem. 

Bij mijn bezoek lang gelden vond ik dat maar een 

rommelig geheel.  

Het is er druk en nogal donker. Diverse christelijke 

denominaties hebben er hun eigen plekjes die ze 

graag afschermen van de rest.  

En af en toe gaat de geestelijkheid er zelfs met 

elkaar op de vuist.  

Dat valt nog mee want omwille van deze ‘heilige’ 

plaats is er in de loop der eeuwen heel wat bloed 

gevloeid door het zwaard. 

 

Grafkerk van Constantijn en Helena 

De oorspronkelijke Grafkerk is in de vierde eeuw gebouwd onder keizer Constantijn, op 

advies van zijn moeder Helena.  

Dat gebouw bestond uit een voorhof dat toegang gaf tot een grote basiliek,  

die via een open binnenplein verbonden was met een rond gebouw met daarin het rotsgraf 

van Jezus.  

Dit ronde gebouw heet in het Grieks Anastasis, en dat betekent: Opstanding.  

Dit is veelzeggend: het gaat hier om een rotsgraf, maar zonder een dode.  

Dat is dus heel wat anders dan een Egyptische piramide of een Romeins mausoleum. 

Op het binnenplein bevindt zich een rotsblok. De traditie wil dat dit de plaats is waar Jezus 

gekruisigd is.  

Nu nog moeten bezoekers een trap van ongeveer drie meter beklimmen om het platte vlak 

te bereiken waar dit zich zou hebben afgespeeld.  

In dit vierkante gat in de rots zou het kruis hebben gestaan. 

 

De huidige Grafkerk 

De Grafkerk van Constantijn is in 1009 nagenoeg met de grond gelijkgemaakt op last van de 

Egyptische kalief Al-Hakim. 

De Anastasis werd al snel hersteld.  

Daarna hebben de kruisvaarders in de twaalfde eeuw de rest herbouwd.  

De nieuwe kerk sloot direct aan op de Anastasis.  

Ook de ‘heuvel’ Golgotha kwam nu binnen de nieuwe overdekte ruimte te liggen. 

De huidige Grafkerk komt grotendeels overeen met het bouwwerk van de kruisvaarders.  

Het geheel is maar half zo groot als de majestueuze Grafkerk van Constantijn.  

 



 
 

Het graf van Jezus bevindt zich in het centrum van de Anastasis. Rond dat graf is al vroeg een 

kapel gebouwd, een kerkje in de kerk.  

In de loop der eeuwen is deze kapel gewijzigd. Wat er nu staat is ruim twee eeuwen oud.  

Bezoekers komen bij het betreden van dat bouwsel eerst in een ruimte die ‘de kapel van de 

engel’ heet.  

Daar zou de engel aan de vrouwen hebben laten weten dat Jezus niet meer in zijn graf is, 

maar door God ten leven is gewekt.  

Daarna komt men via een lage doorgang in het eigenlijke graf met aan de rechterkant een 

marmeren plaat die de plek afdekt waar het lichaam van Jezus zou hebben gelegen.  

Deze ruimte is piepklein en kan hooguit door twee of drie personen tegelijk bezocht worden. 

 

Is dit wel het graf van Jezus? 

Nog kort geleden stond dit kapelhuisje op instorten.  

Daarom is in 2017 een kostbare restauratie doorgevoerd.  

Toen is ook de marmeren afdekplaat even verwijderd en is onderzoek gedaan naar wat 

daaronder te vinden is.  

Daaronder ontdekten de archeologen nog een tweede afdekplaat met een kruis erop.  

Deze plaat en de daarbij gebruikte mortel stamt - zo hebben zij vastgesteld - uit het jaar 345, 

dus uit de periode van de bouw van de Grafkerk van Constantijn.  

Hij zou zich bij de bouw hebben laten leiden door plaatselijke overleveringen omtrent de lig-

ging van het graf van Jezus. 

Zeker is dus dat zich op de bewuste plek een rotsgraf bevindt uit de vierde eeuw, en de kans 

is groot dat Jezus daar op zijn sterfdag is neergelegd. 

En als dat niet zo zou zijn, dan nog is die plek geheiligd doordat mensen daar eeuwenlang 

Jezus’ graf hebben gelokaliseerd. 

 



Even verder in dit enorme gebouw liggen deze rotsgraven.  

In de loop van de eeuwen zwart geblakerd door alle olielampjes die er hebben gebrand. 

Zo zal het graf van Jezus er ook hebben uitgezien niet omgeven door alle  uitingen en in mijn 

ogen ook prullaria van religieuze herkomst. 

 

 
 

Weg van het graf 

Het hele gebouw is één groot getuigenis van het geloof dat het leven sterker is dan de dood, 

dat liefde de dood overleeft,  

en dat dit kan omdat God een God is van levenden. Ook zelf ben ik dat gaandeweg steeds 

meer gaan inzien.  

Die hoop heb ik niet opgedaan wanneer ik oog in oog stond met het graf.  

In die kleine ruimte valt als het goed is geen spoor meer te ontdekken van Jezus.  

Zelfs de vrouwen, die het graf op de derde dag na Jezus’ dood bezochten, zijn van het graf 

weggestuurd.  

Wie Jezus op het spoor wil komen, moet naar Galilea gaan.  

Galilea staat hier voor alle plaatsen, waar ter wereld ook,  

waar volgelingen van Jezus hem laten herleven door te doen wat hij heeft gedaan:  

barmhartig zijn voor mensen die veel te lijden hebben, strijdvaardig streven naar recht en 

gerechtigheid, kosten noch moeite sparen voor het behoud van de schepping.  

Waar dat gebeurt, zal op een Stille Zaterdag telkens een glorieus Pasen volgen. 

 

( Deze woorden zijn deels overgenomen en geïnspireerd door mijn docent Nieuwe 

Testament, Wim Weren,  die mij lang geleden de Bijbel heeft doen leren kennen als een 

levend boek met verhalen vol betekenis voor het leven nu.)  

Matthé Bruijns 



De Raad van Kerken vragen om woensdagavond de klok te luiden. 

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven.  

Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten.  

Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten 

hun deuren sluiten.  

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 

verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om woensdagavond  tussen 19.00 – 

19.15 uur de kerkklokken te luiden.  

Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de 

grenzen van sociaal isolement heen.  

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek 

zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 

medemensen. 

Mooi is te horen het verhaal dat de nieuwe eigenaren van de OL Vrouwe Geboorte kerk ook 

op woensdagavond de klok aan de Marktstraat hebben geluid. 

 

 

Op Beloken Pasen vindt u een viering uit de Petruskerk.  

De teksten vindt U hieronder. 

Klikt u hier om die te bekijken.   

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Iedere dag vindt u op www.zaansekerken.nl  een gebedsmoment  

dat door kerken uit de gehele Zaanstreek wordt verzorgd. 

 

De PKN gemeente Krommenie neemt ook kerkdiensten op.  

Deze kunt u vanaf haar website beluisteren.  

Klikt u hier en kijkt u dan rechtsboven op hun website. 

 

Ook de Jozefparochie uit Kogerveld heeft vieringen op internet: 

https://youtu.be/dTVbURqhhRY 

 

Sterkte samen in deze dagen. Dat we elkaar niet loslaten 

en de telefoon eens pakken om elkaar te bellen. 

 

Matthé Bruijns 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
http://www.zaansekerken.nl/
http://pknkrommenie.nl/index.php
https://youtu.be/dTVbURqhhRY


Beloken Pasen – 2de zondag van Pasen – St Petrus – 19 april 2020 –  

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik u horen mag met hart en ziel.  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Woord ons gegeven, God in ons midden, 
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Dat wij niet leven, gevangen in leegte 
Dat wij niet vallen, terug in het stof. 
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.  Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

 
Een lied aan het begin,  
passend bij het Nieuwe Licht van Pasen - vandaag precies een week later; 
Woorden uit ons hart, wees in Godsnaam hier aanwezig,  
juist nu wij elkaar zo hard nodig hebben  
en we elkaar welkom moeten heten in een lege kerk  
vanwege de maatregelen van de uitbraak van het Corona virus. 
Daarom zingen en zeggen we van harte: 
Wees hier aanwezig, Eeuwige, zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden door Uw Naam die is:  
de Vader, de Zoon en de h.Geest. Amen  
 
Van harte welkom, lieve mensen! Verbonden via het scherm! 
Hoe graag zouden we u allemaal Parochianen, gasten en voorbijgangers, 
van oog tot oog, van harte welkom heten 
gewoon lijfelijk aanwezig in de St.Petruskerk; 
en tegen iedereen kunnen zeggen, wat fijn dat je gekomen bent, fietsend, lopend, met de 
auto of opgehaald met de kerk-bus van W’veer naar hier.  
Welkom met alles wat je meedraagt in je hart,  om hier te komen vieren, om te gedenken of 
om God te danken…: 
maar… helaas… hoe anders is het… opnieuw een lege kerk… 
waardoor we ons gewond voelen door het virus  
dat zo bizar door de wereld waait en slachtoffers maakt. 
Ja gewond van heimwee en verlangen, zo voelen wij ons. 
Gelukkig is er beeld-telefoon, Facetime, Houseparty en Zoom,  
je bent nog nooit zo thuis geweest op je Smartphone of Ipad. 
Maar je wilt elkaar aanraken, elkaar voelen, elkaar in de ogen kijken. 
 
We moeten nog even volhouden, zegt de Regering  
En in het Evangelie horen we, dat we eigenlijk 
in hetzelfde schuitje zitten als de apostelen. 
We horen vandaag dat ze -na de dood van Jezus  
en alle bizarre gebeurtenissen in Jeruzalem,  
opgesloten zitten in een Bovenhuis, ramen en deuren potdicht. We voelen met hen mee!  
En we horen het verhaal van de apostel die ons nabij is,  



en die we allemaal bij naam kennen, gelovig of ongelovig: Thomas. Hij wil eerst zien, dan 
geloven. 
We gaan het zo  horen! 
 
Maar eerst worden we stil,…  
en willen we  bidden tot U, God van hoop en vertrouwen,  
wees hier aanwezig met ons  
en met allen die hoop en troost zoeken bij U. 
Wees aanwezig en open ons hart,  
opdat we juist in deze moeilijke tijd  
van strijd tegen het coronavirus,  
door U gesterkt mogen worden.  
Doe ons opstaan uit de moedeloosheid,  
Wakker ons geloof aan, geef ons nieuwe moed; 
wees hier aanwezig in ons hart, in onze woorden 
zo bidden wij U in geloof, hoop en vertrouwen, 
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven, Amen 
 
we gaan luisteren naar woorden uit de h.Schrift, 
het Evangelie van Johannes, 
waarin deze ons meeneemt naar een afgesloten ruimte 
waarin de vrienden van Jezus zich hebben verscholen 
direct na Jezus dood in Jeruzalem 
die hen vertwijfeld heeft achtergelaten. 
 

HEILIG EVANGELIE volgens Johannes 20, 19-31 

Op de avond van die eerste dag van de week,  
toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren  
uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen,  
ging in hun midden staan en zei: 
“Vrede zij u." 
Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.  
De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  
Nogmaals zei Jezus tot hen: 
“Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." 
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 
“Ontvangt de heilige Geest.  
Wier zonden gij vergeeft hun zijn ze vergeven,  
en wier zonden gij niet vergeeft hun zijn ze niet vergeven.”  
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,  
was echter niet bij hen toen Jezus kwam.  
De andere leerlingen vertelden hem:  
“Wij hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde:  
“Als ik niet in zijn handen het teken van de nagelen zie,  
en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken,  
en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven."  



Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij.    
Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,  
ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.”  
Vervolgens zei Hij tot Tomas:  
“Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.  
Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde  
en wees niet langer ongelovig maar gelovig." 
Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer en mijn God!"  
Toen zei Jezus tot hem: “Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge.?  
Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben."  
In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan  
welke niet in dit boek zijn opgetekend,  
maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven  
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God,  
en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.  

Zo spreekt de Heer.  Wij danken God 
 
Overweging: 
 
Vrienden die  achter gesloten deuren zitten, verslagen bij elkaar.  
Wellicht hebben we ons nooit zo dicht bij de apostelen gevoeld als in dit verhaal  - nu wij 
wekenlang zonder contacten zijn, zonder kinderen en kleinkinderen,  
geen ‘buurtbakkie’, geen scholen open, geen kerkdienst, maar opgesloten in je eigen 
huis…  of nog erger, opgenomen in het zieken- of verpleeghuis. 
 
Door die gesloten deuren mogen we niet meedoen met het dagelijks leven. 
We moeten in veilige afzondering wachten – wachten tot het virus uitgewoed is,  
er een vaccin voor ons klaar ligt, opdat dit drama die als een steen op onze maag ligt, 
weggenomen wordt.   
Gelukkig brengen donkere tijden ook lichtpuntjes voort.  
Ineens is er tijd voor andere dingen, kaartjes schrijven, appen of face-timen, urenlang bellen 
met je schoonmoeder of vrienden,  
boodschappen doen voor de buurman of dat ene boek eindelijk lezen! En toch…  het is zo 
anders…  
want als je wilt bidden of zingen, 
biggelen  er ineens tranen over je wangen  
en breng je niets anders voort dan een schor en droog geluid.  
Want je mist elkaar zo oneindig intens!! 
Je voelt je gewond door het virus van de tijd. 
 
Zo ook Thomas na de bizarre ontwikkelingen rond Jezus marteldood.  
Alle dromen over een nieuwe wereld met hun Vriend Jezus, was kapotgeslagen, over en uit.  
Thomas was stuk van verdriet, gewond tot in het diepst van zijn ziel. 
En zijn vrienden hadden zich afgesloten van alles en iedereen, mensen aan het eind van hun 
latijn. Diep gewond! 
 
Ik las het boek “Raak de wonden aan”, van de Tsjechische priester Tomas Halik. 



Daarin zegt hij dat het moed vraagt om de wonden van onze wereld onder ogen te zien 
en ze aan te raken met een diep geloof, dat door die aanraking zelf, getekend en gewond 
raakt. 
 
De wonden die je ziet, durven aanraken.  
Natuurlijk denk ik nu meteen aan mijn zusje en nichtjes en al die 1000’en anderen in de zorg, 
die de zwaar zieke corona patiënten verplegen.  
Hun gewonde lichamen verzorgen, aanraakbaar dichtbij hen staan, met gevaar voor eigen 
besmetting. Tot het uiterste gaan.  
In praktisch geloof en nuchtere doortastendheid. 
Bewondering en respect verdienen zij  en al die andere hulpverleners, van ons. 
 
Ja, ook Thomas heeft zijn gewonde Heer gezien: op de puinhoop van Goede Vrijdag!  
Hij heeft zijn verscheurde lichaam gezien, zijn doorboorde handen en voeten,  
de wonden in zijn zijde. Met Jezus was al zijn hoop op Goede Vrijdag begraven.  
Hij kon geen stap meer zetten – zonderde zich van de groep af. 
 
Daarom was Thomas er niet bij toen Jezus zich -acht dagen later- liet zien in de bovenzaal.  
Thomas staat voor ons allen die het moeten hebben van de getuigenissen van anderen. 
Die alleen maar af kunnen gaan op wat anderen ‘gezien’ hebben,  
ík was daar niet en ú was daar ook niet. Want onder ons zijn heel wat Thomassen aanwezig:  
jongeren die het wél geloven en zich niet meer laten zien…. 
en ouderen die zeggen ‘genoeg gezien’ te hebben!  
 
Natuurlijk, als je Jezus zo voor je ziet staan,  zijn stem hoort die bekende vertrouwde 
woorden uitspreekt,  
ja dan is het niet zo moeilijk om te geloven, en dan gelóven we het óók wel!  
Maar wanneer het leven zijn dreunen uitdeelt  en donkere wolken zich boven je hoofd 
samenpakken, ja dan is geloven verdraaid veel moeilijker.  
Dan heb je de (A)ander nodig die een hand op je schouder legt, Die jouw tranen ziet en jouw 
tranen droogt… 
 
Dan hoort en ziet Thomas zijn doodgewaande Vriend Hij staat dichtbij – aanraakbaar dichtbij  
‘steek je hand maar uit – hier is mijn wond – raak mij maar aan – hier ben ik voor jou!’  
Wij twijfelaars en zoekers, staan wij niet dichtbij Thomas? Willen we ook eerst zien en dan 
geloven?  
Maar we zijn wel samen mét hem, mensen die dóór blijven zoeken! 
soms dwars door alle tranen en verdriet heen; 
 
Door deze twijfelende zoekende mens Thomas, laat Jezus zien dat mensen elkaar  
in al hun kwetsbaarheid, in hopen en wanhopen, zo nodig hebben. 
Jezus blijft niet op anderhalve meter afstand; Hij breekt dwars door dichte deuren heen van 
angst, twijfel en zorgen.  
Zeker als wij ons hart durven openstellen voor de goede Geest van Jezus zelf. We roepen 
zachtjes met Thomas mee: Mijn Heer en mijn God. 
 
Het zijn geloofswoorden die Pasen en Pinksteren heel dicht bij elkaar brengen  
voor mensen samen op weg  en de Levende Heer zichtbaar maken in hun leven.  
Vrede zij met u. Amen. 



Voorbede 
 
In uw handen Levende God, leggen wij al onze gebeden….. 
 

♪♪ “Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 
 
Gij, God van leven, 
die het welzijn wil van mensen 
en niet hun ziekzijn, niet hun dood, 
wees ons nabij en draag ons. 
 
Wees ons nabij deze dagen, nu wij bezorgd zijn 
om de gezondheid van elkaar, 
om de gezondheid van onze naasten, parochianen, vrienden en vriendinnen, 
Draag ons, Levende God, als wij zorg dragen 
voor het welzijn van elkaar, 
voor het welzijn en de genezing van onze naasten; 
 
Wees ons met uw liefde nabij  
en draag hen die onder ogen moeten zien 
dat zij een naaste kunnen verliezen aan de dood, 
dat zij een geliefd mens uit handen zullen moeten geven, 
dat zij niet aanwezig kunnen zijn  
bij de uitvaart van familie of lieve vrienden. 
 
Lieve God, gedenk allen die verdrietig zijn…  
zich eenzaam en verlaten voelen -  
moedeloos om de bizarre uitbraak van het corona-virus…  

Sterk allen in de gezondheidszorg 
die zich met hart en ziel inzetten voor alle getroffenen  
Sterk onze leerkrachten,  
alle harde werkers en werksters thuis of waar dan ook,  
opdat zij het volhouden; 

wees nabij alle gezinnen in een uitzichtloze situatie 
geef uw liefde aan alle ouderen en kwetsbaren, 
aan opa’s en oma’s, die vol verlangen uitzien  
naar de dag van weerzien met hun kleinkinderen 
 
we bidden uit dankbaarheid bij een 60 jarig huwelijk  
van Henk en Ans Leering – Smoorenberg 
en we noemen daarbij de naam van hun lieve dochter Anita; 

Wij bidden U 
wees bij alle gewonden op onze aarde, vluchtelingen, ontheemden…  
wees hen nabij… 
laat u zien, God, hoe dan ook, dat u  
een God van levenden zijt, ons zo heel nabij. 



 
Gedenk de stervenden die in alle eenzaamheid  
afscheid van het leven, van hun dierbaren, moeten nemen  
gedenk de ernstig zieken onder ons,  
thuis, of in het zieken- of verpleeghuis…….. 
 
gedenk de gestorvenen, die wij met name voor u willen noemen: 
Annie Beijer – Willemsen 
Simon Heijne 
Jo Boon - Duin 
Trien Molenaar – Heijne -  
Gre Schermer- van der Laan 
 
En wij noemen in stilte alle namen die Gij kent  
en voor ons bewaart in de palm van uw hand… 
 
Doe al uw mensen opstaan 
in de kracht van uw levengevende Geest, 
in de naam van Jezus de Verrezene, 
in het licht van uw aanwezigheid. Amen 
 

♪♪“Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar     
 
En bidden we samen de woorden die Jezus ons leerde: 
Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren  
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van u is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen 
 
Vredeswens 
 
Vrede zij u, hebben we Jezus horen zeggen.  
Vrede als een opdracht 
om waar te maken in ons leven.  
Ik wens het u en jullie van harte toe!  
De vrede van Christus moge altijd met u zijn, amen! 
 
  



Slotgebed: 
Laat ons bidden:  
God van hoop en vertrouwen, van licht en liefde,  
Wij danken U voor de bemoediging die wij samen deelden 
En bidden U: Maak ons tot nieuwe mensen vol kracht en liefde 
blijf bij ons op het pad vol twijfels die wij gaan. 
Hoor ons bidden, geef uitzicht aan ons en aan heel onze wereld.  
Wees een God van liefde en nabijheid voor alle mensen. 
Doe ons opstaan uit al onze angsten, 
zo bidden en vragen wij U in Jezus naam! Amen 
 
Zegenbede 
Wij bidden de Goede God  
om zegen over alle mensen die met ons verbonden zijn, 
We bidden om Gods zegen voor onze zieken,  
voor allen die voor hen zorgen en  
voor allen die vol zorg om hen heen staan; 
Zegen onze gezinnen, families, onze vrienden en vriendinnen,  
Zegen ons allen met Uw Goede Naam die is: De Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen 
Als slotlied horen we  
“Een schoot van ontferming is onze God, 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede 
 
God biedt uitzicht wanneer het donker is om ons heen,  
wanneer het leven ons zwaar valt 
en mensen, zoals nu door het coronavirus,  
zich op de rand van de dood bevinden.  
In élke omstandigheid is Hij God met ons 
Hij is onze Hoop als de opgaande zon  
die mensen en leven in het licht zet.  
 
Ik wens u en jullie allen een mooie zondag en een goede week. 
 
 
Ria Casalod-Brakenhoff 
 



 
 

 


