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Introductie 
Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

We hebben intens naar Pasen toegeleefd, het feest van opstanding. Nu zijn we in een nieuwe 

periode beland: waarin we stapje voor stapje mogen zien wat Pasen betekent in ons leven. We leven 

naar het nieuwe hoogfeest toe: Pinksteren. We zijn nu écht tussen Pasen en Pinksteren, en die 

vallen gelukkig nooit op één dag. Want we hebben tijd nodig om ons te ontdoen van de 

levenloosheid, starheid, pessimisme en fatalisme. Net zoals alle blaadjes die we nu zien ontvouwen 

aan de bomen, moeten wij ook ontvouwen. Niet terugplooien, maar juist opbloeien. En dat heeft tijd 

nodig, dat is een groeiproces. De tijd tussen Pasen en Pinksteren is daarom bij uitstek de tijd om in 

ons geloof te groeien. We doen dat nu een aantal zondagen met 1 Petrus. Deze brief is namelijk 

geschreven aan christenen in de verstrooiing, dus christenen die overal en nergens woonden, 

verspreid van elkaar in wat nu Turkije is. Hun situatie lijkt dus wel een beetje op de onze. Vandaar 

dat we in deze tijd daar veel van kunnen leren.  

 

Laten we deze online kerkdienst beginnen met het uitspreken dat onze hulp van God komt:  

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn 

trouw duurt tot in eeuwigheid en Hij laat niet los wat hij is begonnen.  

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.  

Lied – Hoor jij de vogels nog fluiten – Christian Verwoerd 
Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
Waardoor je onbereikbaar wordt 
Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan? 
 
De dief is bezig met stelen 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg 
Toch is het mog'lijk in de strijd 
Dat je van binnen wordt verblijdt 
Als je alles wat je vast houdt bij hem neerlegt 
Dan mag je het weer zien 
Als je alles bij hem neerlegt 
Als je alles in zijn handen legt 
Kan jij zijn schoonheid zien 
 
Je mag het dan weer zien 
Alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij jou gegeven heeft 
Je mag het dan weer zien 
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Dus richt je ogen naar boven 
Ook als de last je zicht vertroebeld heeft 
Want het blijft een zekerheid 
Dat God je hele leven leidt 
 
O en dat te weten is wat echte rust geeft 
Dan gaat de wereld weer open 
De dingen die je zo vaak hebt gemist 
Een zachte stem in de natuur 
Kleine wond'ren ieder uur 
Die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is 
Dan mag je het weer zien 
 

Gebed 
Goede God, 

Onder druk en in nood komt het beste in ons naar boven 
maar soms is het ook het slechtste dat wakker wordt. 
Wees bij ons in angst om onze gezondheid 
in boosheid die zich op anderen richt 
in ongeduld die we afreageren op wie op onze lip zit 
in ergernis aan een ander die te dichtbij komt 

Als we moeilijk de zin kunnen vinden 
Omdat dagen eentonig worden 
Goede gewoontes wegvallen 
En het gemis zwaarder begint te drukken 
Nu we onze geliefden steeds langer en langer moeten missen 

Omgeef ons met uw goedheid 
en wakker de zachte krachten aan 
in ons, 
in uw wereld 

Geef ons een ruim hart 
voor het leed van een ander 
Ook voor mensen die niet nabij zijn 
 
Amen 

Lied – Jezus leven van ons leven 
Jezus, leven van ons leven,  

Jezus, dood van onze dood,  

Gij hebt U voor ons gegeven,  

Gij neemt op U angst en nood,  

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden.  

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

 zij U daarvoor dank en eer.  
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Dank zij U,o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
    die Uzelf ons hebt gegeven 
    ons in alles bijgestaan, 
    dank voor wat Gij hebt geleden, 
    in uw kruis is onze vrede. 
    Voor uw angst en diepe pijn 
    wil ik eeuwig dankbaar zijn 

Schriftlezing 
Thema: Wat is een zinvol leven?  
We zijn vrijgekocht uit het zinloze leven waarin we verkeerden. Dankzij de opstanding van Christus 

hebben we een nieuw perspectief. Alles wat we doen, heeft waarde vanwege Christus. Elk goed 

woord dat we spreken, elk kaartje dat we sturen. Maar toch hoor ik van veel mensen dat ze het 

lastig vinden om zin te vinden in deze coronacrisis. Hoe kunnen we door deze tekst de hoop weer 

terug krijgen? We lezen uit 1 Petrus 1 vers 13-22 

1 Petrus 1: 13-22 
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de 

genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame 

kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, 

werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft 

heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem die 

iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw 

leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets 

vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had 

geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de 

grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, 

verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en 

hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 22 Nu u gehoorzaam bent aan 

de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar 

dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit 

vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord.  

Overdenking 
Lieve gemeente van onze Heere Jezus Christus, 

Ik merk aan velen van jullie dat het steeds lastiger wordt, naarmate de situatie langer gaat duren. 

We missen elkaar. En het gemis wordt steeds harder voelbaar. Voor sommigen is dit een razend 

drukke periode, waarin er veel meer dan anders georganiseerd en geregeld moet worden. Ik merk 

het ook bij mijn vrienden. Het is niet evident om zelf thuis te moeten werken én ook nog eens de 

kinderen thuis les te moeten geven. Maar, misschien is je situatie heel anders en was je al heel veel 

thuis. En dan zijn nu die paar uitstapjes buiten de deur ook weggevallen. Dan wordt het heel snel 

heel stil. En dan, een goede daginvulling, een goed ritme, vinden, kan lastig zijn. Zo had ik 

bijvoorbeeld een gesprek met iemand die flink nadacht over wat hij nu eigenlijk wilde met het leven. 

Zijn werk bleek er eigenlijk helemaal niet zo veel toe te doen. En dan, als je werk wegvalt, wie ben je 

dan nog eigenlijk? Zonder dagelijkse routine, komen deze vragen fel naar boven. Wat is dan eigenlijk 

nog de zin van je leven? Waar doe je het voor?  
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Vandaag staan we daarom stil naar wat het betekent om een zinvól leven te leven. We doen dat aan 

de hand van 1 Petrus. Want Petrus maakt hier aan het begin van deze brief een statement dat veel 

consequenties heeft. Hij beschrijft hoe belangrijk het is om als gelovigen op een heilige manier te 

leven, omdat God zélf heilig is. Want we zijn namelijk vrijgekocht uit het zinloze leven waarin we 

gevangen zaten. We zijn niet vrijgekocht met iets wat er eigenlijk helemaal niet toe doet, namelijk 

goud of zilver. Maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 

Maar hoe kunnen we dan eigenlijk vrijgekocht zijn? We zijn toch altijd al van God? Want God heeft 

ons gemaakt, is de Schepper van hemel en aarde, is onze Vader. Absoluut, dat is helemaal waar. 

Maar er is ook een meer sinistere, naargeestige werkelijkheid. Namelijk dat we wel degelijk helemaal 

vast, helemaal verstrikt kunnen zitten in een leven waarin we maar telkens in kringetjes 

ronddraaien. Waarvan we de zin, waarvan we de sleutel niet kunnen vinden. Een leven dat een 

aaneenschakeling lijkt van: “ik doe jou pijn want jij deed mij pijn.”  

Die ervaringen kunnen heel pijnlijk zijn, misschien herkent u ze wel van vroeger bij uzelf, of bij 

geliefde vrienden om u heen. Petrus schrijft aan de kleine gemeentes in het hedendaagse Turkije die 

deze ervaringen ook kenden. De meeste van hen waren christenen van de eerste generatie. Geen 

ouders dus die gelovig waren. Ze hadden zelf bewust de keus gemaakt om christen te worden. 

Daarvoor deden ze mee met de keizerverering of waren ze aanhanger van de zogenoemde mysterie-

godsdiensten: min of meer geheime genootschappen waar je een inwijding voor moest ondergaan. 

Maar ze konden daarin uiteindelijk niet aarden, niet hun draai vinden. Het liet een leeg gevoel 

achter. Het ontluikende christendom was een nieuwe, ontluikende en nogal schandalige godsdienst. 

Het erkende het gezag van de keizer niet. Maar het was wel goed nieuws voor iedereen die 

onderaan de maatschappelijke ladders stond, omdat God als Vader van iedereen voor gelijkheid en 

waardigheid zorgde. Maar ook voor de rijken, de mensen die alles al hebben, was het evangelie goed 

nieuws. Het bood namelijk een uitweg uit de decadentie en de lusteloosheid en gaf iets anders om 

voor te leven. Niet alleen voor jezelf, maar voor God en de ander.  

Vrijgekocht dus uit het zinloze leven wat deze nieuwe, jonge christenen geërfd hadden van de 

generaties voor hen.  

En het springende punt, waarom ze dit nieuwe leven ervaarden als zinvol, was de beslissende 

gebeurtenis van Pasen. De opstanding! De opstanding is zo’n enorm groot en veelomvattend 

gebeuren, dat je er op heel veel verschillende manieren tegen aan kan kijken. Nieuwe leven, 

overwinning op de dood, de definitieve bevestiging van Jezus als Zoon van God. Petrus ziet hier 

Pasen vooral als een soort van transactie. Dat is een opvatting die ook in de kerkgeschiedenis hele 

sterke papieren heeft. De mensheid wordt vrijgekocht van de duivel, de ultieme tegenstander, die 

de mensheid in een verstikkende en dodelijke greep heeft. Betaalmiddelen als goud of zilver slaan 

dan eigenlijk als een tang op een varken. Want het gaat om een geestelijke zaak, geen louter 

financiële karakter. Daarom ziet Petrus het sterven van Christus als offer, als het Lam Gods. Als het 

paaslam. Een volledig volmaakt lam, zonder smet of gebrek, zoals er in de tekst staat. Christus als 

het Paaslam. Een groot offer, het offer van zijn leven.  

Maar geen zinloos, nutteloos offer. Niet het volgende nodeloze bloedvergieten. Maar Christus legde 

zijn leven neer, uit eigen beweging. Om bevrijding te brengen. Een nieuw perspectief.  

Want het leven heeft een nieuwe glans gekregen. Een néé tegen de eindeloze kringloop, een néé 

tegen de saaiheid, lamlendigheid onverschilligheid. En dat néé is een já vóór het goede. Want dat 

goede is niet zomaar een druppel op een gloeiende plaat dat binnen de kortste keer weer verdampt 

is. Ook al lijkt het soms in deze tijd wel zo, dat de dingen je bij de handen afbreken. Maar al het 
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goede wat je nu doet, is onderdeel van Gods plan voor jou. Het is een manier om dankbaarheid naar 

God toe te tonen. En vanuit die herstelde band met God, is het mogelijk om elkaar ook 

daadwerkelijk lief te hebben. Vers 22 zegt het heel mooi. Nu kunt u oprecht van uw broeders en 

zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart.  

Onvoorwaardelijk. Wat een geweldig woord. Het is onvoorwaardelijk, omdat er niets meer in de weg 

staat. Het fundamentele wantrouwen dat mensen naar elkaar kunnen hebben is weg, er is 

vertrouwen voor in de plaats gekomen. Jaloezie hoeft ook niet meer, want de eeuwige competitie 

die er tussen mensen heerst, is ook overbodig. Want we zijn broeders en zusters, kinderen van één 

vader.  

Op die manier kunnen we de lockdown én de nieuwe onzekere periode die voor ons ligt verder 

tegemoet gaan. Want die dagen thuis, die zijn niet zinloos. Door Jezus Christus kunnen we er zin aan 

geven. Ook al ziet u weinig mensen, het belangrijkste middel om met elkaar verbonden te blijven, is 

gebed. Door voor elkaar te bidden hebben we elkaar lief, zijn we verbonden, en geven we ons 

bestaan thuis zin. En al snel zal je zien, dat dat bidden gevolgd wordt door concrete acties. De 

telefoon pakken, een kaartje sturen, hulp aanbieden bij boodschappen doen, mondmaskers voor 

elkaar naaien, óf over de drempel heenstappen en hulp aanvaarden.  

Ik wens u op deze manier een zeer zinvolle zondag toe. Mogelijk gemaakt door Christus.  

Amen.  

Lied – Heer, in uw heiligdom 
Hier in Uw heiligdom, 

dicht bij de troon, 

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 

Zo komen wij tot U, 

met heilig ontzag, 

als Uw Geest ons trekt tot U. 

 

Rein door Uw zuiver bloed , 

met zekerheid, 

dat wij geborgen in Uw liefde zijn. 

Staan wij vrijmoedig hier 

en antwoordt ons hart, 

op de roepstem van Uw Geest. 

 

Heer, ik wil horen, 

Uw zachte stem, 

laat and’re stemmen in mij zwijgen. 

Open mijn ogen Heer, 

opdat ik het licht, 

van Uw aangezicht zal zien. 

Bijdrage over geven 
Waarschijnlijk hebben jullie de afgelopen zondagen ook thuis de kerkdienst 

meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw 

beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, 
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bidden, horen, ontmoeten…  We worden ons meer en meer bewust hoe 

wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. 

Geloven doe je samen!   

Het heeft ook iets te maken met de verbondenheid als mensen aan elkaar. Het 

treft ons hart als mensen te kampen hebben met ziekte, armoede, eenzaamheid 

en hun dierbare moeten missen. En we vinden het erg als er mensen in de kerk 

niet genoeg hebben. Juist in de kerkdienst staan we erbij stil dat we met elkaar 

verbonden zijn en daarom is het heel logisch om in de kerkdienst ook een 

collecte te doen, zelfs in een digitale viering, het blijft Godsgesproken Woord. 

Waarom is geven zo belangrijk? 

Zo zou je ook naar de collecte kunnen kijken: in elk geval dat we geven 

belangrijk vinden. Niet allereerst omdat dat gewoon moet, maar als reactie als 

wat God voor ons heeft gedaan. Geven kan iets of iemand doen groeien. Paulus 

zegt bijvoorbeeld wanneer hij de mensen in Korinthe aanmoedigt om te geven 

aan een collecte voor de armen in Jeruzalem: ‘Jullie kennen de liefde die onze 

Heer Jezus Christus heeft gegeven. Geven is een vorm van dankbaarheid. God 

heeft zo rijkelijk gegeven, daarvan worden wij ook gul.’ 

 

Nog een ander ding zou kunnen zijn dat wie gelooft in God, wil leren niet meer 

op andere machten te vertrouwen. 

Een van de belangrijkste machten in ons leven is ons geld en ons bezit. Daarvan 

weggeven is laten zien dat je daar niet op vertrouwt. Dat kom je ook in de Bijbel 

tegen. 

Het laatste wat ik zou willen zeggen over het belang van geven en delen is dat 

het de boodschap van God concreet ervaarbaar maakt. ‘God houdt van je.’ Dat 

kan gemakkelijk vaag en abstract blijven. Maar als je broers en zussen van de 

kerk geld (of eten) voor jou bij elkaar hebben gehaald, kun je het echt voelen, 

zien en proeven. 

Lieve broeders en zusters, ook in deze moeilijke tijden waar we de deuren 

moeten gesloten houden, om geen verdere schade onder elkaar of aan anderen te 

berokkenen, weerhoudt het ons niet om te geven aan God. We mogen ook niet 

de kosten over het hoofd zien voor de werking van de kerk. We vinden het ook 

belangrijk om in deze tijd niet alleen aan onze eigen kerk te denken, maar ook 

aan mensen in nood wereldwijd. De collecte van volgende week zal daarom 

voor een goed doel van de diaconie zijn, waarover in de dienst van volgende 

week meer uitleg zal worden gegeven.  

 

We hopen dat deze oproep je stimuleert te geven, meer te geven, maar vooral 

vrijmoediger en blijmoediger te geven. Geven is geen moeilijk, moeizaam, 

vermoeiend iets. Als je werkelijk begrijpt dat God jouw bezit gebruikt om te 

zegenen en te bouwen, is geven een vreugde. 

Dit geven gebeurt deze keer niet in de gebruikelijke collectezakken. Let wel: er 

is maar één digitale collecte. We rekenen op jullie mildheid. 

Je kan je gave overmaken op het rekeningnummer dat verschijnt op de laatste 

dia van deze presentatie of door middel van een gesloten omslag in de bus van 

de kerk te deponeren. 

Laten we bij de overdracht van de gaven volgende woorden tot God richten: 

Onze gaven, ons respect, 
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wij schenken het U, 

op weg naar uw vrede, 

neem ons aan. 

Amen. 

Lied – Breng dank aan de eeuwige 
Breng dank aan de Eeuwige 

breng dank aan de Heilige 

breng dank aan onze Vader 

die ons Jezus zond 

 

Breng dank aan de Eeuwige 

breng dank aan de Heilige 

breng dank aan onze Vader 

die ons Jezus zond 

 

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 

zegt de arme 

ik ben rijk 

om wat de Here heeft gedaan voor ons 

 

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 

zegt de arme 

ik ben rijk 

om wat de Here heeft gedaan voor ons 

Gebed 
Goede God, 

Wij komen tot U met de zorgen van ons leven, 

met de zorgen waar we ons geen raad mee weten, 

met onrust die leeft in ons binnenste, 

met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben, 

met het besef van kwetsbaarheid dat wij het leven niet in eigen handen hebben. 

Wij bidden U, 
Vader in de Hemel, 
voor onze dorpen en steden 
en voor alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, 
voor allen die ziek zijn geworden. 

Wilt U nabij zijn met uw zorg, liefde, bescherming en genezing. 
Geef dat er handen zijn om te zorgen. 
Dat er aandacht is voor wie dat nodig hebben. 
 
Wij bidden U 
voor de mensen die werken in de zorg, 
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. Geef hun moed, kracht, zegen, volharding om het 
werk te doen dat voor hen ligt. 
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Wij bidden U voor onze overheid, 
voor wijze beslissingen om ons land te besturen met daadkracht en zegen. 

Wij bidden U, 
nu wij in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding: geef ons een open harten om om te zien 
naar mensen in nood, 
geef ons open ogen om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld, 
geef ons vertrouwen dat U alles in uw hand heeft. 

Wij bidden U dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben mogen ontdekken wie wij zijn en 
ontdekken waar het in het leven op aan komt. 

We bidden nu als afsluiting met elkaar het Onze Vader. U mag dit ook thuis hardop meebidden.  

Onze Vader 
Die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiedde 
Op aarde zoals in de hemel 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
Want van u is het koninkrijk 
En de kracht 
En de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
Amen. 

Lied: Heer u bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
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En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Zegen 
We zijn aan het einde van deze digitale viering gekomen. We gaan niet zoals gebruikelijk weer uit 

elkaar, maar blijven in onze huizen. Daarom mag u weten dat God u wil zegenen op de plek waar u 

nu bent en van uw huis een thuis wil maken. Vertrouw erop dat God bij U is en ontvang de zegen van 

de Heer.  

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Amen.  
 


