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220420  Aanwezigheid ervaren en de regenboog 
 
Oecumenisch Meditatief Avondgebed      
Woensdag 22 april 2020 

 
Thema: Aanwezigheid ervaren en de  regenboog  
 
Wees hier aanwezig, God van de machten, licht in ons 
midden. Wees onze Heiland, dat wij herleven. 
 
inleiding 
P: Tussen Pasen (de opstanding van Christus en de 
overwinning van het licht) en Pinksteren (de uitstorting van de Heilige Geest) 
worden in de kerken de verschijningen van Christus herdacht. Wij willen 
vanavond nadenken over het voelen van aanwezigheid juist in deze tijd van 
isolatie. Een symbool van Gods onzichtbare aanwezigheid is voor velen de 
regenboog die we af en toe zien.  
 
Lied 130: Tibié Paiom  
(Wij zingen u, wij zegenen u, wij danken u Heer. Bidden wij onze God.) 
https://www.youtube.com/watch?v=gRdz3AtCUN4 
 
De verschijningen 
RJ: Verspreid over de diverse Bijbelboeken worden tien verschijningen van Jezus 
genoemd: aan Maria Magdalena, aan de “andere vrouwen”, aan Kleopas (één van 
de Emmausgangers), een zestal keren aan de discipelen en zelfs aan 500 mensen 
waaronder Paulus. Vorige week stonden  we met Hans Kerklaan stil bij de 
wandeling van Jezus met de Emmausgangers. Vanavond zijn we bij Thomas 
 
Lied 60 Nebojte se  
(Wees niet bevreesd, zingt tot de Heer. Christus, Hij is waarlijk opgestaan) 
https://www.youtube.com/watch?v=lOtAV4btKpw 
 
P: 1 Johannes 20:24-28 
Een van de twaalf, Thomas(dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus 
kwam. Toen 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.’ Een week 
later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de 
deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ 
zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 
handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 



2 

 

Thomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me 
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
 
Lied 14 Wait for the Lord 
(Zie uit naar God, zijn dag komt gauw. Zie uit naar God: sta op, houd moed) 
https://www.youtube.com/watch?v=dCRnouCxPrU 
 
Geloof boven werkelijkheid 
RJ: Bij de eerste verschijning van Jezus aan de discipelen was Thomas er niet bij. 
Wanneer de discipelen hem er later over vertellen gelooft hij hen niet en eist 
tastbaar bewijs. 
In onze traditie heeft deze discipel de bijnaam ‘ongelovige Thomas’ gekregen.  
Is dat terecht? De andere discipelen hadden de getuigenis van de ‘andere 
vrouwen’, dat Jezus aan hen verschenen was, afgedaan als ‘kletspraat’. Ook zij 
gingen pas in de opstanding geloven, toen ze Jezus met eigen ogen hadden 
gezien. 
Als Thomas door Jezus wordt uitgedaagd om zich van zijn aanwezigheid te 
overtuigen door hem concreet aan te raken hoeft dat van Thomas niet meer en 
zegt Thomas: “Mijn Heer, mijn God”. Thomas maakt daarmee geloof belangrijker 
dan werkelijkheid. 
 
Lied 58: Confitemini Domino (Bedank de Heer, want hij is goed) 
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs 

 
Aanwezigheid ervaren 
RJ: Voor sommigen is dat alleen mogelijk als anderen lijfelijk aanwezig zijn. Als je 
elkaar kunt zien, kunt horen, kunt voelen en ruiken, als je elkaar een hand of kus 
geeft. Voor hen geldt alleen de werkelijkheid. In deze corona-tijd is werkelijke 
aanwezigheid  helaas voor velen niet meer mogelijk. 
Met een telefoontje, een berichtje per post of mail of een videoverbinding 
kunnen we ook aanwezig zijn bij elkaar, wel niet lijfelijk maar wel werkelijk. 
Een vorm van aanwezigheid en het je met elkaar verbonden voelen kan ook 
geestelijk zijn. Wie van ons heeft niet de ervaring dat je soms denkt dat je partner 
of een overleden familielid of vriend(in) naast je staat of je aanraakt terwijl die er 
niet lijfelijk (meer) is? 
Een gebeurtenis, een geur, een foto, een herinnering kan voldoende zijn om die          
aanwezigheid toch te ervaren. 
Voor mij is deze vorm van aanwezigheid de betekenis van de verschijningen van 
Christus en zijn woorden: “Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven “ 
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Stilte                        
 
Voorbeden  met Lied 73 Sviaty Boze  
(Heilige God, Heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons) 
https://www.youtube.com/watch?v=ylAVy3lb6So 

 
- RJ: Goede God, wilt u zijn bij de vele mensen die lijden aan Corona en hun 

familieleden. Mogen zij zich gedragen weten door de liefde  van familie, 
vrienden en verzorgenden, ook als het einde nadert.  Sviaty Boze 

- P: Goede God Wilt u mensen het vermogen geven om hun naasten nabij te 
weten, ook als dat fysiek niet kan.   Sviaty Boze 

- P: Goede God, ik wil u danken voor de vele positieve initiatieven die 
ontstaan, nu we meer oog hebben voor elkaar.   Sviaty Boze 

- RJ: Geeft u ons allen het vertrouwen dat wij nog steeds een regenboog aan 
de horizon mogen zien.   Sviaty Boze 

 
Lied 34: Nada te turbe 
(Niets zal je deren, niets je benauwen. Als je God 
zoekt zal niets ontbreken. Niets zal je deren, niets 
je benauwen. God vervult alles.) 
https://www.youtube.com/watch?v=go1-

BoDD7CI 
 
Avondgroet:  
 
“Ieder van ons kan de regenboog schilderen in de 
kleuren die we door het leven gekregen hebben” 
 (vrij naar Joan Walsh Anglund’s boekje:  Rainbow 
Love) 
 
 
Slotlied 124  Licht dat terugkomt 
Licht dat terugkomt, hoop, die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft 
https://www.youtube.com/watch?v=EnlJAPPbf00 
 
 
  


