
Dat is beter 

 
 

 
 

 

 

 

Kerk en schooldienst op zondag 29 januari 2017, 4e zondag na Epifanie om 10.00 uur in de 

Ontmoetingskerk 

 

Voorganger: Ds. Peter van der Schans 

Organist: Gert van der Schoor 

De dienst is mede voorbereid door kinderen en leerkrachten van de 

Chr. Basisschool De Brug 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

De paaskaars brandt 

 

Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal 

 

10.00 uur 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen. De ouderling van dienst geeft de voorganger 

voor de tafel een handdruk, de voorganger gaat achter de tafel staan. 

 

De stilte ontstaat 

 

De voorganger spreekt woorden van welkom. 

De voorganger sluit af met: “We bereiden ons in stilte voor op deze viering.” De voorganger 

gaat zitten. 

 

AAN HET BEGIN 

(We beginnen) 

 

Er ontstaat een korte stilte. In deze stilte klinkt kort orgelspel ter toewijding. 

 

Stil gebed 
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(We bidden stil voor ons zelf en/of voor anderen) 

 

Voorganger en gemeente gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging (staande) 

 

Gemeentezang: Intochtspsalm (staande): Psalm 103:1 en 5 

 

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Gebed aan het begin (staande) 

(We bidden, omdat we daarnet de drempel van de kerk zijn overgegaan) 

 

Here God, 

we danken u, dat we hier kunnen  

samenkomen in uw huis. 

Dat we met grote en kleine mensen  

mogen zingen en bidden; 

mogen lezen en luisteren. 

En ook dat kerk en school elkaar ontmoeten. 

Geef ons een mooie dienst, 

tot eer van u 

en in verbondenheid met elkaar! 

Amen. 

 

(We gaan zitten) 

 

Vragen beantwoorden? 

 

 Wat is je lievelingseten?  

 Hoeveel verdien je?  

 Chil je wel eens met beroemde mensen?  

 Heb je een huisdier?  

 Hoe oud ben je?  

 Hoe lang ben je al dominee?  

 Waarom ben je dominee geworden?  
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 Wat vind je moeilijk aan het werk?  

 Wat zit er in die koffer van je?  

 En ga zo maar door.... 

 

 

Gemeentezang: Lied 338 (uit: Hemelhoog) ‘‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’ 

 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.  

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.  

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Smeekgebed, besloten met gemeentezang: Heer, ontferm U! 

(We bidden omdat er verdriet is in de wereld of bij onszelf) 

 

Here God,  

we bidden u voor onze wereld in nood. 

Voor wie geen eten en drinken heeft. 

Voor wie geen dak boven het hoofd heeft. 

Voor wie geen veilige plek als thuis heeft. 

En we bidden u, 

omdat er zoveel zieken zijn. 

Zoveel mensen met pijn. 

Thuis en in het ziekenhuis. 

Of ergens anders waar ze  

opgevangen en verzorgd worden 

omdat ze niet meer thuis kunnen wonen. 

We bidden u voor de mensen 

die niet meer beter kunnen worden. 

mensen die gaan sterven. 

We bidden u voor de mensen  

die daar heel boos van worden. 

Of heel verdrietig. 

En die steeds maar vragen: 

waar is God nu? 

Here God, 

daarom bidden en zingen  

we met z’n allen: 

… 

 

Gemeentezang (loflied): Lied 713:1 en 4 

 

1.Wij moeten Gode zingen  

halleluja,  

om alle goede dingen  

halleluja,  

al zijn wij vreemdelingen  

in schande en in scha,  

Gij zendt uw zegeningen  

halleluja.  
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4. De lier hing aan de wilgen,  

misericordia,  

God zal ons niet verdelgen,  

aan God zij gloria.  

Zijn woord zal ons genezen,  

halleluja,  

zoals het was voor dezen  

in Galilea. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

(We gaan uit de Bijbel lezen) 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Here God, 

we gaan uit de Bijbel lezen. 

Soms zijn het beste moeilijke verhalen. 

Omdat we niet begrijpen hoe iets kan gaan. 

Help ons om te begrijpen wat u aan ons wilt vertellen. 

Laat uw Geest door ons heen waaien, 

zodat alle deuren voor uw woord  

open gemaakt worden. 

Hier bij ons, 

maar ook bij de mensen  

die thuis met ons verbonden zijn. 

Amen. 
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Terugblik op de schriftlezingen op school: 

Er zijn op school van de week twee verhalen verteld aan de kinderen. 

 

Lucas 4:31-37 De boze man 

In de synagoge staat een man die zichzelf niet is.  

Verwarde man. Angstige stemmen in je hoofd.  

Ziek in zijn hoofd 

Als hij Jezus ziet, schreeuwt hij het uit.  

“Wat hebben wij met jou te maken?”  

Jezus zorgt er voor dat het rustig wordt in zijn hoofd.  

Dat is beter. 
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Lucas 4:38-39 De schoonmoeder van Simon 

Ook de schoonmoeder van Simon Petrus wordt door Jezus beter gemaakt. 

Koorts. 

 

Als je ziek of in paniek bent,  

is er een God die voor je zorgt. 

Er zijn mensen die ziek zijn,  

mensen die verdrietig zijn,  

mensen die niet meetellen.  

Veel mensen laten hen links liggen.  

Maar Jezus gaat juist naar hen toe.  

Dat is beter. 

Zo laat hij iets zien van de nieuwe wereld van God. 

 

Schriftlezing: Lucas 4:40-44 (Bijbel in gewone taal) 

 

40 ’s Avonds werden er mensen met allerlei ziektes bij Jezus gebracht. Jezus legde zijn 

handen op hen en maakte hen beter. 41 Hij stuurde ook veel kwade geesten weg. Die riepen 

dan: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Want zij wisten dat hij de messias was. Maar Jezus zei 

streng tegen de geesten dat ze niets mochten zeggen. 

42 Toen het ochtend werd, ging Jezus naar een stille plek buiten de stad. Maar de mensen 

zochten hem op en kwamen naar hem toe. Ze wilden niet dat hij weg zou gaan en hielden hem 

tegen. 

43 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Het is belangrijk dat ik ook naar andere steden ga. Ook daar 

moet ik het goede nieuws over Gods nieuwe wereld vertellen. Want daarom heeft God mij 

gestuurd.’ 

 

44 Jezus vertelde het goede nieuws in alle synagogen in Judea. 

 

Gemeentezang: Lied 534 

 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 

hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: 

ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2. Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: 

ons levenspad, de Zoon van God. 

 

3. Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: 

ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4. Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
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het levend woord, de Zoon van God. 

 

Verkondiging 

(Uitleg van de Bijbelverhalen van toen voor vandaag) 

 

Kinderen erbij 

 

 
 

Lucas 4:40-44 Zieke mensen 

Vandaag hebben we gehoord,  

dat Jezus nog meer zieke mensen geneest. 

We weten niet hoe dat kan. 

Jezus komt bij mensen. 

En ze worden er beter van. 

 

Maar: mensen gaan ook gewoon een keer dood. 

Omdat ze oud zijn.  

We kunnen niet altijd maar blijven leven. 

 

En Jezus is nu ook niet meer bij ons. 

Wat moeten we nu? 

 

Eerst:  

Ziek zijn: wanneer, hoe, wie? 

 

Wat kun je doen? Wat helpt jou als je ziek bent? 

 Aaien, strelen, aanraken, kussen 

 Schoonmaken en zalf, pleister, verband 

 Naar de dokter dichtbij 

 Naar de dokter in het ziekenhuis / operatie 
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 Naar het verpleeghuis 

 Bloemengroet, kaartje, fruitmand > Samenspel / Tussenspel 

 Op bezoek gaan 

 Clinic clowns 

 Liefde en aandacht.  

 ik: hand opleggen 

 

Dat zijn allemaal geschenken van God 

Dat is allemaal alsof Jezus bij je komt. 

Als Jezus dicht bij je komt, wordt je daar beter van. 

 

 
 

Maar Jezus gaat niet ergens op een vaste plek zitten. 

In een mooi huis. Of in een ziekenhuis. 

Hij gaat ook naar andere mensen toe. 

Want hij wil laten zien, dat de nieuwe wereld van God voor iedereen is. 

 

En Jezus is ook geen wonderdokter of toverdokter. 

Eentje waar de hele wereld op af komt. 

En die er veel aan verdient. 

Jezus zoekt de stilte.  

Hij wil ook alleen zijn. 

En bij Jezus betekent dat ook,  

dat hij bidt. 

In gesprek gaat met God. 

Want hij snapt, 

dat je niks kan zonder dat God je helpt. 

 

 

Soms helpt het allemaal niet.  

Dan wordt je niet beter. 
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Mensen gaan ook een keer dood. 

Maar soms gebeurt dat eerder dan je wilt / hoopt. 

Soms heeft iemand dan zoveel pijn,  

dat het niet anders kan. 

Dat iemand sterft. 

Dan mag je boos zijn. 

Ook op God 

Dan mag je verdrietig zijn. 

En teleurgesteld. 

En soms, soms kun je dan misschien wel zeggen:  

Dat is beter zo! 

 

 

 

 

 
 

Als geen mens meer weet hoe het verder moet,  

dan weet God het welen Hij maakt het goed. 

 

Kinderen naar hun plek 

 

De Almachtige 

 

Dat Hij dit ene deed, 

broeders en zusters: 

Zijn volk wegroepen  

uit Egypte, 

almachtig, 

met een stem, 

een tienmalige, 

zodat er een nacht kwam 

anders dan alle andere, 

dát geloof ik. 

 

Dat Hij dat andere deed, 

aan dat ene gelijk: 

Zijn Zoon, 

een worm, geen man, 
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een gekruisigde, 

onmachtig, 

een gestorvene, 

machteloos, 

uitroepen uit de dood, 

dát geloof ik. 

 

Dat God de verwekker is 

van polio, tuberculose, 

carcinoom, 

oorzaak van ongeluk: 

een dijk die doorbreekt, 

een oorlog die uitbreekt, 

een jonge moeder 

die sterft 

en een kind 

dat verdrinkt, 

nooit zal ik zeggen: 

dát geloof ik. 

 

Geen noodlot is 

onze God, 

geen idee, geen systeem, 

geen man die het  

allemaal uitstippelt, 

nee, gelukkig niet. 

 

Er zijn dingen die niet 

(ik predik!),  

die nóóit  

(geloof me!) 

uit de handen komen  

van God onze Vader. 

 

Maar dat al 

wat er gebeurt 

en zijn tranen heeft, 

wacht, 

op Hem, 

tótdat…, 

dát is waar. 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

(Tijd om na te denken over wat er gezegd is) 

 

Gemeentezang: Lied 512:1 en 2 

 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
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klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2. uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

(We mogen antwoorden. Dat doen we in een gebed waarin we God danken en Hem vragen 

met ons mee te gaan in alles wat er gebeurt. Maar ook door bloemen weg te geven. En door 

geld te geven voor andere mensen die in nood zijn en ook voor het werk van de mensen in de 

Ontmoetingskerk) 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Vader in de hemel, 

Dank u wel dat we altijd bij u mogen komen. 

Als we ziek zijn, of verdrietig. 

U wilt dat we ons beter voelen. 

 

Help ons, Heer, 

dat we op u vertrouwen. 

Geef dat we ook dingen doen 

waar een ander beter van wordt. 

Amen. 

 

Delen van de bloemengroeten 

 

Inzameling van de gaven 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 
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AAN HET EINDE 

(We gaan afronden) 

 

Gemeentezang (staande) slotlied: Lied 416 

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
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bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 

Ik ben je God en hiervandaan 

ga ’k als je schaduw met je mee 

door de woestijn en door de zee. 

 

2. Ik ben er als het leven lacht. 

Ik ben er voor je in de nacht. 

Ik ben er in je hoogste lied. 

Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

 

3. Ik ben de weg waarop je gaat. 

Ik ben er zelfs ten einde raad. 

Ik ben gegeven als je brood. 

Ik ben in leven en in dood je vriend. 

 

(Lied 934) 

 

Gemeentezang: Lied 431C 

 

Amen, amen, amen! 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 

 

 


