
Do-Rem dienst  
zondag 24 april 2022 

(zondag Quasi modo geniti) 
 

in de Doopsgezinde kerk in Almelo 
 
 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars 
Moment van inkeer en stilte 
 
Woorden van bemoediging 
 

Onze hulp is in de naam van de Ene, 
schepper van hemel en aarde, 
levensbron. 
 
Geloof en hoop, vrede en vreugde 
mogen we elkaar toewensen 
in de liefde van God die ons draagt, 
in Jezus, de Opgestane die ons vooruit gaat 
en in de Geest die ons aanvuurt. 

 
Openingslied  Dit is een morgen als ooit de eerste (NLB 216) 
 
Gebed om ontferming 
 

God van vrede,  
Jij bent een God van ontferming en mededogen. 
Ontferm je dan over deze wereld, 
over mensen die geen hoop meer hebben, 
die niet meer kunnen of durven geloven in vrede. 
 
Ontferm je over al die kleine mensen 
die geen licht meer zien in hun leven. 
Ontferm je over ons zoals wij hier zijn, 
met alles waar we mee gekomen zijn: 
onze gevoelens van angst of verwarring, 
ons verdriet, onze pijn,, 
maar ook met onze kleine en grote vreugden, 
onze verwondering. 
 
Wees aanwezig met jouw licht en vrede. 
Wek onze levenskracht, 
wek onze hoop op toekomst. 
Amen. 

 
Loflied   Loof God, loof Hem overall (NLB 150) 
 
Inleiding 
 

Vandaag is het de eerste zondag na Pasen, zondag Quasi modo geniti. Deze zondag 

wordt zo genoemd naar de tekst uit 1Petrus 2: 2 waarin de apostel de leden van de 



gemeente van Christus vergelijkt met pasgeboren kinderen (in het Latijn: quasi modo 

geniti). Met Pasen is het nieuwe leven begonnen; ook wij beginnen als het ware van 

voren af aan, als pasgeborenen. 

Daar gaat het vandaag in de dienst verder niet zo over, maar misschien toch ook wel. 

 

De drie schriftlezingen in deze dienst zijn verbonden door het woorden ‘openbaring’ 

en ‘ontmoeting’, zou je kunnen zeggen. In de eerste lezing uit Genesis openbaart de 

Eeuwige zich aan Jakob in een bijzonder soort ontmoeting. De tweede lezing is uit 

het boek Openbaring. Hier openbaart Jezus zich in de gedaante van de Mensenzoon 

en in de evangelielezing uit Lucas 24 openbaart de Opgestane zich aan twee 

leerlingen tijdens een wandelend leren en ontmoeten. 

Maar voor de bijbel opengaat bidden we eerst om openheid van onze ziel, van ons 

hart voor de woorden die we horen. We doen dat met een gezongen gebed. 

 

Gezongen gebed om de Geest: Kom, Geest van God (NLB 333) 
 
Lezing 1e testament Genesis 28, 10-19a (vert. Huub Oosterhuis en Alex v. Heusden) 

 



 

 
 
 
Lied Het eerste licht raakt Jakob aan (NLB 815) 
 
Brieflezing  Openbaring 1: 12b-20 
 

12bToen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13en daartussen iemand die eruitzag 

als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn 

borst. 14Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen 

waren als een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem 

klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn rechterhand had hij zeven 

sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht 

schitterde als de felle zon. 17Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. 

Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de 

laatste. 18Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. 

Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19Schrijf daarom op wat je 

gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de 

zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden 

lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de 

zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. 

 
Lied   God heeft het eerste woord (NLB 513) 
 
Evangelielezing Lucas 24, 13-35 
 

13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs 

heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze spraken met elkaar over 

alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam 

Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16maar hun blik werd vertroebeld, zodat 

ze hem niet herkenden. 17Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop 

bleven ze somber gestemd staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 

‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 

gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met 

Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van 

het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen 

en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou 

bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien 

hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 



vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze 

kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat 

hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan 

zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen zei hij tegen 

hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in 

alles wat de profeten gezegd hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet 

ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde hij hun wat er in al de 

Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 

reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf 

bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en 

bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het 

zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en 

herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen 

elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor 

ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 

elf en de anderen aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood 

opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen vertelden wat er 

onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het 

breken van het brood. 

 
Lied   Emmaüslied (ZZZ 721) 
 
Overdenking 
 
Droombeelden zijn het, zowel de beelden die Jakob aanschouwt als de visoenen van 

Johannes, de schrijver van het boek Openbaring.  

Nadat hij voor de woede van zijn broer Esau is gevlucht uit Bersjeva en op weg gaat naar 

Charan, komt Jakob onderweg op een plek waar hij wil gaan rusten. Dat wegtrekken van 

Jakob lijkt op het wegtrekken van zijn grootvader Abraham die eveneens alles achterliet wat 

hem vertrouwd was. Net als voor Abraham lag de toekomst nog open. Maar nu zoekt Jakob 

dus eerst een rustplaats. In het Hebreeuws staat er zo mooi: ‘Hij ontmoette de plaats. Hij 

overnachtte daar want de zon was ondergegaan.’ Jakob belandt niet in Charan, maar in  

Bet-El (huis van God).  

Dat is de plaats (maqom in het Hebreeuws, het woord waarvan Mokum is afgeleid!). Daar 

wordt hij overvallen door de nacht; de zon is immers ondergegaan. Het is dé 

ontmoetingsplaats tussen God en mens.  

 

Deze tekst wordt vaak gelezen als een mystieke tekst, zowel in de christelijke als in de 

joodse traditie en dat is denk ik ook terecht.  

In Een introductie in de Joodse mystiek, een luister-CD bij het boek Kabbala, zegt Leo Mock, 

kenner van joodse mystiek en Kabbala, dat mystiek een antwoord kan zijn op onze ervaring 

van de kloof tussen de mens en het goddelijke. De mysticus wil die kloof dichten en de 

afstand tussen God en mens overbruggen. Vanuit bijbels perspectief is er altijd het 

onderscheid tussen Schepper en schepsel, tussen de mens en God. God is de totaal 

Andere, de Verhevene, dat wat ons en ons aardse gedoe ver te boven gaat. De mysticus 

probeert die kloof te dichten door een ervaring van heelheid en eenheid op te roepen, 

bijvoorbeeld door meditatie. Daarbij kun je soms een gevoel van eenheid hebben met het 



universum of kun je zelfs even schouwen in die andere wereld, in de niet-stoffelijke wereld, 

zo zegt Leo Mock. 

Misschien was de ervaring van Jakob wel zo’n soort ervaring. Bijzonder is dat de engelen 

opstijgen en neerdalen. Je zou verwachten dat ze eerst zouden neerdalen en dan pas weer 

opstijgen. Maar nee, de beweging begint juist bij de slapende Jacob. Hij wordt dus al 

vergezeld door engelen.  

Het op- en neergaan van de engelen langs die ladder zou je kunnen zien als een spiritueel 

proces dat uiteindelijk tot een voor Jakob heel persoonlijke openbaring leidt. In principe heeft 

ieder mens zijn eigen jakobsladder en daarmee de mogelijkheid om spiritueel te groeien.  

 

Ook het visioen van Johannes lijkt op het schouwen in die andere wereld. Hij ziet Christus 

als overwinnaar. Het is een verpletterende ervaring. Hij maakt zich aan Johannes bekend 

met de woorden: Ik ben de eerste en de laatste, het Ik-ben woord dat verwijst naar de 

Godsnaam en ook in het Johannes-evangelie een grote rol speelt. 

 

Lucas beschrijft de ontmoeting tussen de twee leerlingen en de Opgestane veel aardser. Hij 

maakt er opnieuw een klein reisverhaal van. Jezus legde hen onderweg de Schriften uit, 

maar nog altijd blijven hun ogen gesloten voor de diepe betekenis van wat hier gebeurt. 

Jezus trekt, net als voorheen, maar nu op een verborgen manier met deze leerlingen op en 

blijft dus ook na zijn dood hun metgezel, hun reisgenoot. De vraag is: zullen ze dit geheim 

ontdekken? Wij weten hoe het verhaal verder gaat. Zij nog niet. Zij doen de ontdekking pas 

als ze met hem aan tafel zitten en hij het brood breekt en uitdeelt. Dan gaan hun ogen open. 

Hun gast blijkt gastheer te zijn. Het is een vooruitwijzen naar de tafelgemeenschap uit het 

boek Handelingen, waar de leerlingen na het dagelijkse bidden in de tempel bij elkaar thuis 

tijdens de maaltijd het brood braken en deelden ter herinnering aan hun meester. 

 

Jakob ontmoette ‘de plaats’. Was dat zomaar een plek ergens op zijn weg van Bersjeva naar 

Charan? Er zijn uitleggers die zeggen dat het de plaats van de berg Moria moet zijn, de 

plaats waar later de tempel van Salomo zou staan. Misschien kun je ook zeggen dat de 

plaats waar je God ontmoet (en God jou) altijd ‘de plaats’ wordt.  

Misschien heeft u dat zelf ook wel eens ervaren: je hebt een bijzondere ontmoeting met 

iemand en later herinner je je niet alleen die ontmoeting zelf, maar ook de plaats waar die 

ontmoeting was. Mensen hebben altijd weer de neiging om ook God of het goddelijke te 

koppelen aan een bepaalde plaats, liefst een gebouw. Dat kan een tempel zijn, een kerk, 

een moskee. Dáár is de plaats waar je God ontmoet. Een lied uit de liedbundel Tussentijds 

(no. 3) zingt hierover in het eerste couplet: 

 

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten, 

waar wij met eerbied en ontzag 

zijn heiligheid begroeten, de eerste dag. 

 

Het is een lied van Jan Willem Schulte Nordholt. Uit het vervolg van het lied blijkt dat het hier 

inderdaad over de kerk (het gebouw) gaat als plaats van ontmoeting met God. Zo’n gebouw 

beperkt die ontmoeting, sluit die ontmoeting vaak op in rituelen en vaste gewoonten. Jezus 

trok met die twee treurende leerlingen op, was met hen onderweg en het maakte hem ook 

niet uit dat ze de verkeerde kant opliepen, wég van Jeruzalem, wég van de tempel en van 

waar die voor stond. Er was beweging, net als langs die Jakobsladder.  

 



Misschien zou de kerk zich opnieuw moeten uitvinden en worden tot een soort Emmaüs-

gemeenschappen; gemeenschappen onderweg met Christus. Misschien moeten we weer 

worden als quasi modo geniti (als pasgeborenen). Gemeenschappen-in-beweging worden, 

lerend van hem, zoals de leerlingen onderweg. Gemeenschappen die dienend en biddend 

aanwezig zijn in de wereld. De kerk als kleine groepen die zich binnen de samenleving 

bewegen en daar de kandelaars uit Openbaring proberen te zijn. Gemeenschappen die het 

brood breken en delen dat de mensen zo heel hard nodig hebben. En dan doel ik natuurlijk 

niet alleen op fysiek brood. 

 

Over Jezus zelf lezen we in de evangelieverhalen dat hij zich regelmatig terugtrok in de stilte 

om contact te maken en zich te verbinden met die andere wereld. De stilte zoeken, waar en 

hoe dan ook, werkt helend op een mens. Je hebt zulke momenten nodig om op te laden. En 

nee, een bijzondere openbaring of ontmoeting is niet af te dwingen. Die overkomt je, of niet.  

Wat deze verhalen ons misschien duidelijk maken is dat we niet alleen gaan, dat Gods 

engelen met ons gaan en ons helpen. Je weet het nooit of je alleen maar een mens ontmoet: 

het kan zomaar een engel zijn. Engelen pendelen heen en weer tussen hemel en aarde, net 

als God zelf. Er is misschien veel meer beweging tussen hemel en aarde dan je zou 

verwachten.  En wie weet ontmoet ook u straks een engel. Moge dat zo zijn! 

 

Moment van stilte 
Orgelspel 
 
Gelegenheid voor het uitspreken van gebedsintenties 
 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader 
 

God van vrede, 
Jij hebt ons geroepen om paasmensen te zijn,  
mensen die weet hebben van opstanding, 
van een leven in open verbinding met Jou  
en met de mensen om ons heen. 
 
We bidden voor de vele mensen 
die door religieuze instituties en leiders 
bekneld zijn geraakt en worden gemanipuleerd 
of zelf tot vijanden gemaakt 
van andersdenkenden. 
 
We bidden voor de vele slachtoffers 
van oorlogen en lokale conflicten. 
Voor de kinderen, die altijd weer 
het meest te lijden hebben van het geweld. 
 
We bidden om recht en gerechtigheid  
voor mensen die rechteloos zijn gemaakt, 
om vrede in de wereld en onder de mensen 
op al die plaatsen waar mensen samen leven, 
samen werken, samen bidden, samen vechten 
voor een betere wereld. 
 
Voor zieken bidden we, 
voor mensen die door fysieke of mentale beperkingen 



niet langer thuis kunnen wonen, 
en voor hun dierbaren die daar verdriet van hebben. 
 
Voor onszelf bidden we, 
dat we trouw blijven aan Jou, God, 
dat we trouw blijven aan deze wereld en al wat leeft, 
dat we mee blijven werken aan vrede, 
aan rechtvaardigheid, 
dat we mensen helpen opstaan 
tegen alles wat het leven vernietigt. 

 
Stil gebed 
 
Onze Vader (tekst: Huub Oosterhuis) 
 

Onze Vader in de hemel 
uw Naam geheiligd 
uw koninkrijk komend 
uw wil geschiedend 
zo moge het zijn 
op aarde en in de hemel. 
 
Geef ons brood van genade, 
morgen, vandaag nog, 
kwijt onze schulden, 
leer ons vergeven. 
Moedig ons aan dat wij 
voortgaan op de weg van het leven. 

 
Slotlied  De toekomst is al gaande (NLB 605) 
 
Opdracht 
 

Ga van hier in de kracht die je hebt. 
Ga in eenvoud, lichtvoetig, zachtmoedig 
op zoek naar de Liefde 
in gezelschap van de Geest. 
 

Zegenbede 
 

Moge de Eeuwige ons daarbij zegenen en beschermen. 
Moge de Eeuwige zijn licht over ons laten stralen en ons liefde geven. 
Moge de Eeuwige altijd bij ons zijn en ons met vrede omgeven. 

 
beantwoord met het lied: God to enfold you / God zal je hoeden (NLB 426) 
 
Doven van de kaarsen 
 
Orgelspel na de dienst 
 
 
Collecte bij de uitgang ten bate van Tent of Nations 
 


