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LITURGIE 
 

Onlineviering  
Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 

 
2e zondag van Pasen 

 
11 april 2021 om 10.00 uur 

 
Voorganger: ds. Martin Kroon uit Best 

Ouderling van dienst: Ciska van der Velde  
Organist: Hendrikje Soethout 

Lector: Maarten van Andel 
 
 

Thema: ‘Kijken met nieuwe ogen.’ 
 
 
 
Inleidend orgelspel  
 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
 
 
Aansteken Tafelkaars en kaars thuis 
 
 
Moment van stilte 
  
 
Openingslied: What a wonderful world – Louis Armstrong  
 
Vertaling:  
Ik zie bomen van groene 
Rode rozen ook 
Ik zie ze bloeien 
Voor mij en jou 
En ik denk bij mezelf 
Wat een wonderlijke wereld 
 
Ik zie luchten van blauw 
En wolken van wit 
De heldere gezegende dag 
De donkere heilige nacht 
En ik denk bij mezelf 
Wat een wonderbaarlijke wereld- 
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De kleuren van de regenboog 
Zo mooi in de lucht 
Zijn ook op de gezichten 
Van voorbijgangers 
 
Ik zie vrienden elkaar de hand schudden 
Zeggen hoe gaat het met je 
Ze zeggen echt dat 
ik van je hou 
 
Ik hoor baby's huilen 
Ik zie ze groeien 
Ze zullen veel leren  
Meer dan ik ooit zal weten 
En ik denk bij mezelf 
Wat een prachtige wereld 
Ja, ik denk bij mezelf 
Wat een prachtige wereld 
 
 
Inleiding op de viering 
 
 
Begroeting en bemoediging 
 
 
Lied: Tree, tree, what do you see - Nynke Laverman   
 
Vertaling: 
Boom, boom 
Wat vind je van mij 
Boom, boom 
Wat zie je 
Als je naar me kijkt 
  
Moet ik je amuseren? 
Moet ik je verwarren? 
Rond en rond rennen 
Zoals ik gewend ben 
Als een snel vooruit spoelende film 
aan je voeten 
herhaaldelijk 
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Boom 
Er is poëzie 
Bij elke ademhaling 
Bij elke buiging 
Een plechtige waardigheid 
In hoe je het langzaam doet 
Gracieus  
door de eeuwen heen 
  
Boom, boom 
Wat vind je van mij 
Boom, boom 
Wat zie je 
Als je naar me kijkt 
  
Boom, boom 
Je bent een mysterie 
Voor mij, boom 
Hoe kan je zijn 
Zowel geworteld als vrij 
  
Boom 
Lach je naar me? 
Als ik in je armen klim 
En we eindeloos samen dansen  
Boom 
Voel je je zo dicht bij mij 
als ik voor jou voel? 
Mis je me wel eens 
Op de manier waarop je je verre familie mist? 
                                                     
Boom, boom 
Wat vind je van mij? 
Boom, boom 
Wat zie je? 
ik vraag me af 
Heb je mij eigenlijk 
opgemerkt? 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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Eerste lezing: Genesis 1 : 9 – 13  
 
9God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land 
verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water 
noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 
11God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei 
bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12De aarde bracht jong 
groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met 
zaad erin. En God zag dat het goed was. 13Het werd avond en het werd morgen. De derde 
dag. 
 
 
Lied: I believe in springtime – John Rutter  
 
Vertaling: 
Ik geloof in de lente: fris en nieuw en stralend; 
Ik geloof in ochtenddauw en schijnend ochtendlicht. 
Ik geloof in zonnestralen, die alle sneeuw doen smelten; 
En ik geloof dat als de winter voorbij is, 
de beken zullen stromen en rivieren zullen stromen. 
Ik geloof in adelaars die zo hoog zweven; 
Ik geloof in bomen en bergen die tot aan de hemel reiken. 
Ik geloof in groene dingen; alle gaven van de aarde; 
Opgroeien uit kleine zaadjes die de lente heeft voortgebracht. 
 
Ik geloof in de zomer; Ik geloof in herfst. 
Maar bovenal geloof ik in God. 
Wie heeft het gemaakt en gezegend? 
Ik geloof in mensen die allemaal als één leven; 
Al hun liedjes en gelach, geluk en plezier delen; 
Ik geloof in vriendschap; tijd nemen om te zorgen; 
En je zeker voelen van iemand anders, 
en iemand die blij is dat je er bent. 
Dan begin ik me af te vragen hoe het allemaal zou kunnen zijn 
als de wereld zou kunnen samenleven, net als jij en ik. 
Ik geloof in hopen; Ik geloof in gebed; 
Ik geloof in hard proberen en leren delen. 
Ik geloof in dromen; en als dromen voorbij zijn, 
dan geloof ik in God 
te vertrouwen om me te helpen dromen waar te maken. 
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Tweede lezing: 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. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’24Een van de twaalf, Tomas (dat 
betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem 
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in 
zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik 
het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook 
bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie 
vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas 
antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof 
je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Orgelspel 
 
Overweging 
 
Lied: Als je wilt gaan reizen – Trinity   
 

De gebeden, telkens beantwoord met het ‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons’. 
 
Gebed van Franciscus 
 
O, Heer, 
maak mij tot een werktuig van uw vrede! 
Dat ik liefde zaai, waar haat groeit; 
dat ik vergeef, waar belediging is; 
dat ik verbind, waar strijd is; 
dat ik waarheid zeg, waar leugen heerst; 
dat ik geloof breng waar twijfel drukt; 
dat ik hoop breng waar vertwijfeling kwelt; 
dat ik uw licht aansteek, waar duisternis regeert; 
dat ik vreugde breng, waar neerslachtigheid is. 
Ach Heer, 
geef dat ik me er op toeleg 
troost te schenken, eerder dan getroost te worden; 
begrip te tonen, eerder dan begrepen te worden; 
lief te hebben, eerder dan lief gevonden te worden. 
Want door te geven ontvangen wij; 
door te vergeven worden wij vergeven; 
door ons leven in te zetten groeien wij naar uw toekomst. 
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Amen. 
 
Slotlied: Go forth into the world in peace – John Rutter  
 
Ga in vrede de wereld in 
Heb goede moed 
Houd vast aan het goede 
Geef niemand kwaad met kwaad 
Versterk de bangeriken 
Steun de zwakken 
Help de getroffenen 
Eer alle mensen 
Heb de Heer lief en dien hem 
Verheugend op de kracht van de Heilige Geest 
En de zegen van almachtige God 
De vader, de Zoon en de Heilige Geest 
Wees onder jullie en blijf voor altijd bij jullie 
AMEN. 
 
Zegen 
 
Afsluitend orgelspel. Aan het einde daarvan verlaten wij de kerkzaal. 
 
Tweede collecte bestemd voor Kika 
KiKa heeft als doel om de genezingskans naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is nog 
veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de 
specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen 
ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is 
het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op 
kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen 
versneld hun kanker kunnen overwinnen. 
 

Om u in staat te stellen om op een makkelijke manier een bijdrage aan zowel de 1e als 2e 
collecte te doen treft u in het Kerkblad een aantal QRcodes aan. U kunt deze codes scannen 
met de camera van uw telefoon waarna u wordt doorverbonden naar een site van uw bank 
waar u de betaling kunt afronden. Er is alvast een bedrag van € 1,00 ingevuld, maar u kunt 
dit bedrag naar eigen wens aanpassen. Het bedrag wordt dan met de juiste omschrijving 
overgemaakt op de Rabobank rekening van onze kerk: NL64 RABO 0107 061 198.   
 
 
Links naar de liederen:  
 
- What a wonderful world: https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE 
- Tree, tree, what do you see: https://www.youtube.com/watch?v=jS_2uGBi_N8 
- I believe in springtime: https://www.youtube.com/watch?v=1zs2KaEXTCs 
- Als je wilt gaan reizen:  https://youtu.be/RW4BN3sSRt4 
- Go forth into the world in peace: https://www.youtube.com/watch?v=sIshf2049VA 

https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE
https://www.youtube.com/watch?v=jS_2uGBi_N8
https://www.youtube.com/watch?v=1zs2KaEXTCs
https://youtu.be/RW4BN3sSRt4
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