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Geliefde zusters en broeders in onze Heer Jezus Christus, jullie allen die zich als lid of vriend 
verbonden weten met de wijkgemeente Johanneskerk in Gorinchem, 
 
We leven in de paastijd en zijn op weg van Pasen naar Pinksteren. Ook dit jaar siert een 
spandoek onze Johanneskerk: ‘Pasen teken van leven’. We hebben het paasfeest gevierd. 
Het laatste woord is niet aan het lijden en de dood, al laat de corona-crisis zich nog altijd 
duchtig gelden. De opwekking van Jezus is het teken, dat we mogen vertrouwen op een 
toekomst ook in deze zware tijden. We herkennen dat in tekenen van leven in onze 
gemeente. De diensten gaan door: dankzij de niet aflatende inzet van een kleine groep 
organisten, kosters, ambtsdragers, zangers, voorgangers en – dat vooral – mensen die de 
techniek beheersen.  
Het pastoraat gaat door: een grote groep mensen zet zich in: om anderen te bellen, door 
kaarten te versturen, door praktisch hulp te bieden in allerlei gedaante. Er is het stille 
omzien naar elkaar: particuliere initiatieven die verder geen aandacht in de schijnwerpers 
krijgen.  
 
Zo bewegen we ons naar het feest van Pinksteren. De Geest van God wordt vaardig over alle 
mensen: mensen zoals u en jij en ik, gewone stervelingen. We krijgen de geest, worden 
boven onszelf uitgetild en daarom zijn we tot meer in staat dan we wellicht zelf voor 
mogelijk houden. Samen, elk op eigen wijze of in eigen taal, maken we iets zichtbaar van 
Gods grote daden, als teken van leven.  
 
 

Gedenken en vieren 
Begin komende week maken wij ons op om 4 en 5 mei te gedenken en te 
vieren. We zijn 75 jaar vrij van machten die ons bezetten. Het gedenken en 
vieren is anders dan we voor mogelijk hielden, omdat een andere macht 
ons bezet: de macht van de corona. Wetend van Pasen laten we ons door 
die macht niet aan banden leggen.  
We zijn tot vrijheid geroepen en deze vrijheid mogen we doorgeven. 
Beperkt zijn we in onze bewegingsvrijheid, maar vrij zijn we in onze geest 
en creativiteit, in ons geloof, onze hoop en onze liefde. ‘Christus heeft ons 
bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven’. Zo brengt Paulus het onder 
woorden in zijn brief aan de Galaten (Galaten 5,1). De basis van die vrijheid 
is op de morgen van Pasen gelegd. Met Pinksteren vieren we dat die 
vrijheid niet meer ongedaan te maken is dankzij de aanwezigheid en werking van de Geest. 
In deze coronatijd, maar ook denkend aan wat 75 jaar geleden in ons land gebeurde, 
koesteren wij die vrijheid en dragen wij haar actief uit naar iedereen met wie wij in onze 
omgeving het leven delen. 
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Bevrijdingsconcert Nico Blom 
In deze bijzondere tijden geeft Nico Blom een online bevrijdingsconcert op het orgel van de 
Johanneskerk. We bevelen het van harte in uw aandacht aan! Het vieren van de vrijheid mag 
ons binnen de Johanneskerk met elkaar verbinden en tegelijk ons allen gezamenlijk met de 
samenleving waarvan wij deel uitmaken.  
 

 
U kunt het vanaf 5 mei beluisteren via de volgende link: 
https://www.youtube.com/channel/UCRlS_b-
8HIFs3dfvVshdSuA 
 
Hij speelt dan de volgende werken: 
* Psalm 72:1,4,7 
* Psalm 124:1,4 
* Allegro Maestoso uit de 2de sonate van F. 
Mendelssohn-Bartholdy 
* Lied 994:1,4 
* Lied 708:1,6 – Wilhelmus 
 
 

 
Tot slot: Het teken van leven van Pasen is geen eenmalige gebeurtenis. Wat met Pasen is 
begonnen is niet meer te stuiten en zet zich door, met dank aan mensen die Gods Geest 
krijgen. Tot wij weer elkaar ontmoeten: Houd vol en houd moed! 
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