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Zomerviering zondag 5 juli 2020 

 

Motto:  Een sterk verhaal 

Voorganger Lydie van Beuzekom 

 

 

Inleiding 

Wees welkom bij het lezen en luisteren van deze Zomerviering 

 

Een sterk verhaal, toen ik las dat dit het motto is voor de zomerviering moest 

ik meteen aan sterke mensen denken  

Zoals in de bijbel het verhaal van David en Goliath, Simson en delilah 

Zo kun je ook zelf een sterk verhaal vertellen,waarom doen we doen we dat, 

waarom deed ik dat toen ik een meisje van 9/10 jaar oud was. 

Sterke verhalen en de waarheid we zullen erachter komen dat een sterk 

verhaal vertellen niet altijd even slim is, want de waarheid komt altijd boven 

tafel. 

 

Toen ik op de basisschool zat wilde indruk maken op mijn vrienden en 

klasgenootjes, dat deed ik toen ik ongeveer 9/10 jaar was. 

Zo vertelde ik dat ik al eerder een brief geschreven had naar Spoorloos  met 

de vraag of ze mijn vader willen zoeken. dit was gelukt en  afgelopen weekend 

was ik opgehaald met een helikopter en heb ik mijn vader mogen ontmoeten. 

Mijn klasgenootjes waren diep onder de indruk, kan ik je verzekeren. 

ik hoorde toen er echt weer helemaal bij,Mijn zelfvertrouwen die op dat 

moment niet had kreeg een enorme boost.Mocht in de pauze bij de groep 

staan waar ik graag bij zou willen staan..toen nog wel.. 

Maar ik was echter vergeten dat ik een schriftje had waar mijn moeder met de 

juf onderling communiceert en dat de juf dit heugelijke verhaal deelde met mijn 

moeder en het zo fijn vond voor mij dat ik mijn vader heb mogen ontmoeten 

(en wellicht al wel door had dat het verhaal niet helemaal klopte..) 

Hier kwam ik onderweg in de taxi naar huis achter en moest ik er dus wat op 

bedenken, en scheurde ik de bladzijde uit het schriftje. 

 

 

Lied      Bless the lord 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 
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Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Bless the Lord, my soul 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

 

Lezing   Johannes 20 

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg naar het graf, het 

was nog donker.Toen ze daar aankwam, zag ze dat de steen die voor de 

ingang van het graf had gelegen was weggerold. Snel ging ze naar Simon 

Petrus en de leerlingen die Jezus beste vriend was (Johannes).Ze zei tegen 

hen: ´´Ze hebben de Heer Jezus weggehaald uit het graf! en we weten niet 

waar ze Hem nu neergelegd hebben, Petrus en de andere leerlingen gingen 

toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel.Maar de andere leerlingen waren 

sneller dan Petrus en kwam het eerst bij het graf. HIj bukte zich om in het graf 

te kijken en zag de linnen doeken liggen maar ging niet naar binnen. Simon 

Petrus kwam achter hem aan. HIj ging wel het graf binnen en zag de linnen 

doeken liggen, maar de doek die om Jezus zijn hoofd had gezeten,lag daar 

niet bij.Die doek was opgerold en lag apart.Toen ging ook de leerling die het 

eerst bij het graf was aangekomen naar binnen.Door wat hij zag, geloofde hij 

Maria's verhaal. want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de 

dood zou opstaan, en ze gingen weer naar huis.Maria stond bij het graf te 

huilen, bukte zich voorover om in het graf te kijken. Toen zag ze daar twee 

engelen in witte kleren zitten, de ene zat aan het hoofdeinde en de ander aan 

het voeteneinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Ze 

zeiden tegen haar: “Vrouw, waarom huil je?’ Ze antwoordde: “Omdat ze mijn 

Heer hebben weggehaald,en weet niet waar ze hem hebben neergelegd’.Toen 

draaide ze zich om en zag Jezus staan. Maar herkende hem niet, Jezus zei 

tegen haar: “Vrouw,waarom huil je? Wie zoek je?’ Ze dacht dat het de tuinman 

was en antwoordde:”Als U Hem heeft weggehaald,zeg me dan waar U hem 

heeft neergelegd!’ Dan zal ik hem meenemen. Toen zei Jezus:”Maria!” Ze 

draaide zich om en zei tegen Hem: “Meester!” Jezus zei tegen haar: “Raak Mij 

niet aan,Want ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan,Maar ga nu 

naar mijn broeders. Zeg hun dat ik terugga naar mijn Vader die ook jullie 

Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is. Maria Magdalena ging naar de 

leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus heeft gezien en wat HIj tegen 
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haar had gezegd. Toen het avond werd op die eerste dag van de week,zaten 

de leerlingen in huis.Ze hadden de deur dicht gedaan, want ze waren bang 

voor de Joodse leiders. 

Plotseling stond Jezus bij hen Hij zei: “Ik wens jullie vrede toe!” Daarna liet Hij 

hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus 

zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen:  “Ik wens jullie vrede toe!” Net zoals de 

Vader Mij heeft gestuurd,stuur ik ook jullie.Toen blies HIj op hen en zei 

“Ontvang de Heilige Geest,Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft 

gedaan,dan is het hem ook vergeven,Als jullie iemand niet vergeven wat hij 

verkeerd heeft gedaan,dan is het hem ook niet vergeven” Tomas was er niet 

er niet bij toen Jezus bij hen kwam,Hij was een van de twaalf leerlingen en 

werd ook wel Didymus (tweeling) genoemd. de andere vertelden hem: “We 

hebben de Heer Jezus gezien! Maar hij antwoordde: “Ik geloof het pas als ik 

zijn handen de wonden van de spijkers zie, ik wil ze met mijn eigen vingers 

aanraken en ik wil met mijn eigen handen in zijn zij voelen.Acht dagen later 

zaten Jezus leerlingen weer in het huis,Nu was Tomas erbij toen Jezus binnen 

kwam, ook al waren de deuren dicht.Hij stond plotseling tussen hen in en 

zei:”Ik wens jullie vrede toe!”, Daarna zei hij tegen Tomas “Kijk naar mijn 

handen en voel ze met je vingers,Voel met hand in mijn zij. Wees niet langer 

ongelovig, maar geloof” 

Tomas antwoordde hem: : “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tegen hem: 

“Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het toch heerlijk als mensen die 

mij niet gezien hebben toch geloven!” 

 

 

Stilte 

 

 

Verhaal 

Stel je voor: Op de een op andere dag moet je weg van huis,Je kan geen 

gedag zeggen tegen familie of vrienden en je mag niks meenemen. 

Je moeten meteen weg, bestemming onbekend 

 

Stel je voor: Dat er gezegd wordt tegen je dat je, jou  belangrijkste bezit je 

oudste kind moet offeren aan God, op deze manier laat je zien dat je in hem 

geloofd 

 

Stel je voor: Je zit met vrienden en vriendinnen aan tafel lekker te eten en een 
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van hen zegt het volgende  

“Ik zal voorlopig geen etentje meer met jullie hebben, eerst zal ik naar de 

hemel gaan”  

En dan pakt hij het glas dat voor hem staat met wijn en zegt “neem deze beker 

en deel hem dit is mijn bloed”  

En het wordt nog sterker..hij pakt daarna het brood breekt het en zegt 

vervolgens “ Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven zal worden”  

Doe dit telkens weer om mij te gedenken 

 

En dan kijkt degene jou vriend jou aan zegt tegen je  jij zal straks 3x zeggen 

dat je mij nog nooit gekend hebt. 

 

Hoe zou jij reageren als een van deze dingen tegen jou gezegd zou worden? 

Zou je ook niet met stomheid geslagen op je stoel zitten, of opstaan en 

weglopen en zeggen dat dit volkomen onzin is. 

 

 

Lied      Bless the lord 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Bless the Lord, my soul 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life 

 

 

vervolg verhaal 

Bizarre sterke verhalen de bijbel staat er vol van. 

Als iemand mij zou vertellen van wat ik zojuist jullie vertelde: zou ik het vast in 

eerste instantie lachend wegwuiven maar als ik wil gaan slapen de woorden 

nog eens overdenken. 

Ook zou ik met mijn vriendin via de whatsapp nog is bespreken en delen of het 

echt klopt wat we hebben gehoord.. klopt dit verhaal wel? 

Net als die ongelovige Thomas zou ik het zeker willen weten of het  waar is, 

wil ik het zien met eigen ogen.en snap ik de reactie van thomas wel, zijn 

https://ekklesiatilburg.nl/wp-content/uploads/2020/05/III-158-Bless-the-lord.mp3
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ongeloof en roept ook meteen ik wil het zien met mijn eigen ogen, en voelen 

met mijn eigen handen. 

 

Kijk maar is echt goed naar onze wereld waarin we nu leven. 

Door de digitale wereld is het soms enorm lastig om echte nieuwsberichten 

van sterke verhalen te onderscheiden. 

En zullen we soms de harde werkelijkheid als een sterk verhaal aanzien 

Stel dat ik vorige zomer in de zomerviering het stukje had voorgelezen van 

degene die voorspelde dat er in 2020 een virus wereldwijd plaats zou vinden 

en er vele doden zullen vallen. 

We geen vieringen samen zouden kunnen vieren en thuis moeten blijven. 

Hadden jullie het gelooft?  

 

Maar is het niet zo dat de sterke bizarre verhalen die in de bijbel staan,  we 

lezen ze elk jaar weer en we geloven ze..en dat zonder enige bevestiging van 

die Ene… 

Maar als iemand om ons heen een verhaal verteld geloven we het dan ook 

meteen, is dat niet raar? als ik voor mezelf spreek en er meer over nadenk 

vind ik het bijzonder dat we zo kunnen geloven in de verhalen die in de bijbel 

staan en in een betere wereld die komen zal straks als we er niet meer zijn.. 

 

En wat is er nu echt aan de hand als we een sterk verhaal vertellen tegen 

iemand waar we bij willen horen,als ik naar mezelf nu kijk, naar dat meisje van 

een jaar van 9/10 jaar..wilde ik er bij horen want ik werd gepest en alle andere 

kinderen hadden een vader (dacht ik) 

Onzeker, maar vastberaden was ik om vrienden te willen maken, dan maar op 

deze manier. niet wetende dat dit uiteindelijk alleen maar meer schade zou 

brengen dan gewoon te blijven wie ik ben.  

 

 

Lied       Herschep ons hart 

Herschep ons hart, heradem ons verstand. 

Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

Maak ons tot Uw gemeente. 

Wees de stem die ons geweten wekt. 

Verberg u niet. 

 

 

https://ekklesiatilburg.nl/wp-content/uploads/2020/04/03-Herschep-Ons-Hart.mp3
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Voorbeden         Onze Vader verborgen  

Onze Vader verborgen 

Uw naam worde zichtbaar in ons 

Uw koninkrijk kome op aarde 

Uw wil geschiede, een wereld 

met bomen tot in de hemel 

waar water schoonheid en brood 

gerechtigheid is en genade 

 

Waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn 

dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld 

niet één mens meer geknecht 

 

Doof de hel in ons hoofd 

leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen  

breek de macht van het kwaad 

 

Van U is de toekomst  

kome wat komt 

 

Tot Slot 

Hoe is het met dat meisje van toen gegaan, Natuurlijk is mijn moeder erachter 

gekomen en moest ik de klas de waarheid vertellen, na het vertellen aan de 

klas dat het verhaal verzonnen was keerde de klas tegen mij.. na verloop van 

tijd zijn ze wel weer bijgetrokken en heb ik er zelfs een vriendin aan 

overgehouden, zij kon wel verder kijken dan dat sterke verhaal van mij en 

kunnen we er op de dag van vandaag ook wel om lachen. 

Toen 2 jaar later heb ik  mijn vader echt ontmoet alleen niet via Spoorloos. 

Wat heb ik toen geleerd, dat een sterk verhaal je niet helpt om erbij te horen 

en dat je beter bij jezelf kan blijven en geloven..wie je bent is goed genoeg. 

En als je dan een keer die ongelovige Thomas bent, mag dat best..maar 

Mocht er iemand nu een sterk verhaal aan jou vertellen en je twijfelt of het wel 

de waarheid is, ben dan net als mijn vriendin..kijk dan is naar de persoon die 

https://ekklesiatilburg.nl/wp-content/uploads/2020/05/Onze-Vader-verborgen.mp3
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achter dat verhaal zit. 

En ik vind het het fijn om te weten dat er mensen zijn die net als ik geloven in 

dat ene woord,wat voor altijd zal blijven bestaan en als we dat samen geloven 

zijn we nooit meer alleen. 

 

Zegenwens 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn 

bij alles wat ons te doen staat, 

alles wat we beleven mogen, 

alles wat ons overkomt. 

Moge wij voor elkaar een zegen zijn, 

in het leven dat we samen delen, 

zo kwetsbaar als het is. 

Mogen wij vandaag 

voor elkaar een zegen zijn, 

in ons verschillen en ons gelijken. 

 

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 

Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Amen 

 

 

Slotlied:  Dit ene weten wij 

Dit ene weten wij en aan dit één 

houden wij ons vast in de duistere uren: 

er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 

en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen. 

 

 

 

  

 

We houden onze collecte ook tijdens de zomervieringen via deze manier. 

Je mag een bedrag storten op onze rekening NL22TRIO0784796378 tnv 

Stichting Ekklesia Tilburg onder vermelding van; 

Reguliere collecte:  Ekklesia Tilburg 

 

Je kunt je gift ook overmaken middels het scannen van de QRcode in de 

https://ekklesiatilburg.nl/wp-content/uploads/2020/05/III-1-Dit-ene-weten-wij.mp3
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GIVT-app. Wellicht gemakkelijk voor jou en zeker voor de penningmeester. 

 


