
Liturgie voor de online viering van zondag 17 januari 2021, 10.00 uur Tweede zondag na 

Epifanie 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Lector: Aty Janzen 

Pianist: Lineke Lever 

 

Viering beschikbaar om: 

10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl 

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  

 

We vieren het Heilig Avondmaal 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

➢ Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?  

Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst. 

 

 

- De Paaskaars brandt 

- Pianospel vooraf: Andantino - A. Khachaturjan 

 

 
 

- Welkom door de voorganger 

 

Goede morgen allemaal! 

Hier aan de medewerkers in de kerkzaal. 

En aan u thuis. 

Het aantal mensen in de kerk is minder dan vorige keren. Voorlopig zullen de vier gemeenteleden 

die mee zongen hier, dat niet meer doen. 

Dat heeft te maken met de zeer dringende adviezen vanuit de landelijke kerk. 

We vieren ook het Avondmaal. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl
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Dat is anders dan anders. Ik wil u vragen om straks mee te doen. En daarvoor vast wat brood klaar 

te leggen. En wat wijn, of druivensap, of desnoods water. Hopelijk beleven we dan toch iets van 

de gemeenschap met God en met elkaar. 

 

Ik geef nu eerst het woord aan ouderling scriba Marieke ter Horst. Zij heeft een boodschap namens 

de kerkenraad. 

… 

Ik ben erg blij dat de kerkenraad zo voortvarend werk heeft gemaakt van het zoeken naar een 

waarnemer voor de werkzaamheden van Irene. 

We vertrouwen op een goede samenwerking. 

Laten we ons u toewijden voor deze dienst. Met stil gebed en pianospel. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort pianospel: Altfranzösisches Lied - P.I. Tsjaikovski 

- Groet en Bemoediging 

- We luisteren en kijken naar een clip: intochtslied: Psalm 23B:1, 4 en 5 

https://content10c3a.omroep.nl/urishieldv2/l27m7f7dae5e75849dd10060002ea5000000.9a7f57c8

463a445f2d976cf44ba502ee/eo/samengeloven/180925_02_De%20Heer%20is%20mijn%20Herde

r.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream 

 

1. De Heer is mijn Herder!Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

‘k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waatren der rust. 

 

4. De Heer is mijn Herder! 

In ‘t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5. De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

‘k Zal immer verkeren 

in ‘t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m’altijd. 

 

- Gebed aan het begin, besloten met het gesproken: ‘Heer, ontferm U!’ 

 

Ik gebruik een gebed dat deze week is aangereikt door ds. René de Reuver. Hij is scriba van de 

generale synode van onze kerk. Hij sluit aan bij het dringende advies om voorlopig niet meer 

‘live’ te zingen in de kerkdiensten. Daardoor zal het in zeker opzicht stil zijn in de eredienst. 

Psalm 65 zingt er van. “De stilte zingt U toe, o Here’*. Bij die psalm klinken dan deze woorden. 

Laten we bidden:  
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Eeuwige God,  

U die woont en troont in Sion,  

hoorder van het gebed, 

tot U komen wij 

in stilte 

niet goed wetend wat te bidden.  

We zijn uit het veld geslagen  

niet in staat om bijeen te komen  

en uit volle borst U de lof te zingen.  

We zijn stilgevallen  

en weten niet hoe lang alles nog zal duren,  

zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan  

en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.  

In deze nood komen wij toe U,  

in stilte 

biddend om gehoor 

om vertroosting  

om nabijheid  

om perspectief.  

Hoor ons: 

wees ons genadig! 

U, die onze stilte hoort en peilt,  

hoor ons stil zijn als loflied, 

als aanbidding  

als roep om genade en ontferming.  

‘Tot U komt al wat leeft,  

tot U, o redder uit ellende 

die alle schuld vergeeft’* 

Geef ons kracht om het vol te houden, 

vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,  

geloof om de moed niet te verliezen. 

Van U is immers het Koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Heer, ontferm U! 

Heer, ontferm U! 

Heer, ontferm U! 

Amen. 

 

* Psalm 65 couplet 1, slot. 

 

Lied/gedicht 

https://petrus.protestantsekerk.nl/auteur/ds-rene-de-reuver/


4 

 

De bundel met Verzamelde liedteksten (2018) van Huub Oosterhuis draagt de titel: Stilte 

zingen. Deze bundel opent met onderstaand lied, vrij naar psalm 65: 

 

Stilte nu. Voor U.  

Stilte zingen had ik u beloofd. 

Hoor dan. 

Hoor dan wie? 

Mij - wie mij? 

Die deze mens ben 

die hier neerligt 

nietig schuldbeladen 

die wil opstaan 

ander mens wil zijn 

nieuw ik.  

Stilte nu. 

 

- We luisteren naar: Loflied: Lied 526:3 en 4 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

Here God, 

de wijn is verschraald, 

de vreugde verdwenen 

de trouw vroeg en voortijdig 

gebroken, 

 

wij staan met lege handen, 

de vreugdeloosheid slaat toe, 

onze eigen bronnen zuchten 

onder hun leegte, 

 

en niets 

hebben wij elkaar te schenken 

dan vragen. 

 

Ontferm U over ons, God, 

wees zelf de bron 

van barmhartigheid 

waaruit wij putten 

waaruit wij elkaar laven. 

 

Open uw bronnen voor ons. 

Open ons hart voor wat u wilt geven. 

Amen. 

(S. de Vries, Zolang wij ademhalen, p. 96) 

 

- Moment voor de kinderen 

Echt verbonden 

Jezus is met zijn moeder en zijn leerlingen te gast op een bruiloft in het plaatsje Kana. De 

bruiloft dreigt te mislukken door een gebrek aan wijn. 

Wat heb je nodig? 



5 

 

- een trouwkaart 

Aan de slag: 

- Laat de kinderen de trouwkaart zien en lees die voor. 

- Praat met de kinderen door over een bruiloft: 

• Wat is een bruiloft? 

• Wie zijn er allemaal? 

• Hoe zien de mensen eruit? 

• Wat eet je? 

• Wat is er leuk aan een bruiloft? 

• Kan een bruiloft misgaan? 

- Vandaag horen de kinderen een bijbelverhaal waarin Jezus te gast is op een bruiloft. 
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- Lantaarn van de kinderen aansteken 

 

- Eerste Schriftlezing: Genesis 1:9-13 (NBV) 

 

9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land 

verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water 

noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 

11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei 

bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen 

voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En 

God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De derde dag. 

 

- We luisteren naar een clip: Lied 162 

https://www.youtube.com/watch?v=044pKznz7ck 

 

- Tweede Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBV) 

 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook 

Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de 

moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. 

‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij 

jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 

watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de 

vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar 

de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 

was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 

hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst 

de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 

bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn 

grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. 
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- We luisteren naar: Lied 791:1 en 5 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Speciale aandacht voor bijzondere gebeurtenissen als jubilea, een afscheid, een diploma uitreiking 

– het kan alleen maar met een héél beperkt aantal mensen. En liefst nog digitaal. Op afstand. 

Feestvieren in deze tijd van corona is knap lastig, zo niet onmogelijk. Doe je het wel, eventueel 

stiekem, dan is het nog gevaarlijk ook. Jouw partijtje kan een besmettingshaard worden. En je 

loopt het risico dat Boa’s ook nog op je feest komen. Verjaardagsfeesten, bruiloften, 

huwelijksjubilea – ze gaan niet door of ze worden uitgesteld. Ik ben in gesprek met a.s. echtparen 

over hun huwelijksdag later dit jaar. Bij eentje is het al uitgesteld. En het is spannend of de 

geplande data wel kunnen. 

 

Ik kan me de ellendige situatie van de bruiloft in Johannes 2 al met al wel extra voorstellen 

vandaag. Het feest valt in het water omdat de wijn opraakt. En het dreigt als een nachtkaars uit te 

gaan. Met een grote kater voor de gasten, niet in het minst voor het echtpaar. Bij ons kunnen 

feesten in deze tijd vaak niet eens gepland worden. We kunnen er niet eens aan beginnen. 

 

In het eerste deel van het Johannesevangelie (tot en met hoofdstuk 11) staan verschillende (zeven) 

wondertekenen van Jezus centraal. En komt de uitleg die Jezus geeft over de diepere betekenis van 

die wondertekenen naar voren.  

Het tweede deel van het boek gaat over de dood en opstanding van Jezus (Johannes 12 tot en met 

21). Vandaag lezen we over het eerste wonderteken dat Jezus volgens Johannes deed.  

In de Bijbel zijn feesten belangrijk. Dat zien we in het Oude Testament onder andere doordat er 

veel regels worden gegeven voor allerlei feesten, bijvoorbeeld voor het Joodse Paasfeest. In het 

Nieuwe Testament vergelijkt Jezus Gods nieuwe wereld ook vaak met een feest, of met een 

bruiloft. Johannes gebruikt o.a. beelden om uit te leggen wie Jezus is. Dat gebeurt nu met het 

beeld van een bruiloft. 

In de tijd van de Bijbel koos je meestal niet zelf uit met wie je ging trouwen. Vaak zochten ouders 

een bruid of bruidegom uit voor hun kinderen. De familie van de man moest een bruidsschat 

geven aan de familie van het meisje, bijvoorbeeld vee of sieraden. Dat was omdat het meisje na 

haar huwelijk niet meer kon meehelpen op het land van haar eigen familie. De bruid kreeg van 

haar ouders geld of spullen mee. Een bruiloft kon een paar dagen duren. Er werd vlees gegeten en 

wijn gedronken. De familie die de bruiloft organiseerde moest ervoor zorgen dat er voldoende eten 

en drinken was. Ook werd er muziek gemaakt tijdens een bruiloft. De bruid en de bruidegom 

hadden prachtige kleren aan. De bruid had bijvoorbeeld een sluier en droeg mooie sieraden. 

 

Goed, in Kana is het bruiloftsfeest dan toch begonnen. Maar het gaat mis. De wijn is op. En wijn 

hoort erbij. In het Midden Oosten zijn water en brood, olie en wijn eerste levensbehoeften. En 

worden dus dagelijks gebruikt. Het is een heel gewoon en tegelijk onmisbaar ingrediënt van een 

feest. 

Wij gebruiken wijn meer als drank voor bijzondere gelegenheden. Maar, velen van jullie weten 

dat ik het dan oversla. Ik heb het vroeger thuis nooit leren drinken. En als ik het probeerde vond ik 

het niet lekker. Ik word van een glas cassis bij wijze van spreken net zo vrolijk. En ik kan daar 

even goed van genieten als een ander van een goed glas wijn. 

Nu komt dit verhaal over de bruiloft van Kana heel vaak in het leesrooster van de kerken naar 

voren rond mijn verjaardag. Morgen is dat. En we vieren het helaas in kleine kring. Toen ik in 

IJsselstein predikant werd, kwamen mensen al snel te weten dat ik niet blij werd van wijn. Frits 

wist daar wel raad mee. Hij kwam rond mijn verjaardag aan de deur. Hij belde aan. 

Hij feliciteerde me. En hij zei: “Ik heb een wijnfles hier voor jou. Omdat je jarig bent!” Ik zei: 

“Dank je wel!” Maar ik dacht ook: wat moet ik er nu mee? Ik houd helemaal niet van wijn. 
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Gelukkig houdt Martha, mijn vrouw wél van wijn. Dus gaf ik haar de wijnfles.  

Maar wat bleek nu? Frits had zelf een fles wijn leeg gedronken. En in die lege fles toen cassis 

gedaan. Daarna deed hij de fles weer heel netjes dicht. Met kurk en al. Pas toen begreep ik 

waarom hij niet zei “Ik heb een fles wijn voor je!” Maar: “Ik heb een wijnfles voor je!” Hij had 

me beetgenomen! 

 

Wijn is in de tijd van de Bijbel belangrijk. 

Op zich is men zeker bekend met de vervelende gevolgen als je te veel wijn drinkt. In Genesis 

9:20-21 wordt verteld hoe het Noach vergaat. Na de zondvloed wordt hij landbouwer en plant een 

wijngaard. Hij wordt dronken van de wijn en gaat naakt in zijn tent liggen. 

Maar doorgaans gaat het om wijn als beeld van vreugde en vrolijkheid. Wijn als teken van feest. 

Als beeld van het Koninkrijk van God. Als teken dat verwijst naar het goede leven met God. En de 

hoeveelheid wijn versterkt dat ook nog eens. Bij het Koninkrijk hoort een grote hoeveelheid; een 

overvloed. In elk geval géén tekort. En als je dan berekent hoeveel er op de bruiloft van Kana 

beschikbaar komt, dan is dat gigantisch. Er zijn zes watervaten met een inhoud van 2 à 3 metreten. 

Eén metrete is zo’n 40 liter. Je praat dan over 480 tot 720 liter wijn. (2x40= 80 en 3x40= 120 per 

vat. Totaal: 6x80= 480 en 6x120= 720). Zo’n overvloed komt er dankzij de komst en de 

aanwezigheid van Jezus. Zo gaat het er in het Koninkrijk aan toe: je kunt eindeloos genieten aan 

alle kanten. Zonder gebrek. 

 

Dat is te danken aan het komen van God. 

Ik markeer dat aan de hand van het gedeelte uit Genesis 1, dat we gelezen hebben. We hebben 

gelezen over de derde scheppingsdag.  

Op die derde scheppingsdag heeft God een grens gesteld aan de dreiging van het water. Er komt 

een droge ruimte, plek om te leven. “De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende 

planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin.” Volgens joodse uitleg spruit de 

wijnstok op deze derde scheppingsdag als eerste uit, nadat de wateren waren samengevloeid. En 

draagt deze ook vrucht. De druiven om wijn van te maken groeien en bloeien op de derde dag. 

Op die derde dag van de schepping wordt bovendien tweemaal gezegd: “En God zag, dat het goed 

was.” (Genesis 1:10, 12). Die derde dag is zowel voor de bruid als voor de bruidegom een goed 

beginpunt van het huwelijk. Daarom is in Joodse kringen de derde dag de ideale trouwdag. 

 

Ik markeer de komst van God ook aan de hand van het spreken bij Johannes over de derde dag. 

Wéér is er de verbinding met het komen van God. Speciaal op de derde dag. Zoals vaker in de 

Bijbel. Hier is de verwijzing naar de opstanding van Jezus. Op de derde dag roept God hem weer 

in het leven terug. De dreiging van de dood wordt overwonnen. Er is leven. 

Op deze bruiloft te Kana laat Jezus al iets van die opstanding zien. Dankzij Jezus komt er weer 

wijn. De bekers kunnen alsnog ingeschonken worden. Het feest hoeft niet in elkaar te zakken. Er 

is juist leven en vrolijkheid. Er is licht en vreugde. Dankzij Jezus is het leven te voorschijn 

geroepen. Hij heeft het leven opgediept uit het water van de dood. God is met Jezus gekomen. Het 

werd Pasen. 

 

Water in wijn veranderd – we weten niet hoe het kan. Het is onmogelijk te begrijpen. Je spreekt 

namelijk over iets dat ons overstijgt. Het gaat om een ingrijpen, een gebeuren van Godswege. Het 

gaat om zo te zeggen om een andere dimensie. 

Nog eens: het gebeuren is onmogelijk. Op grond van wat wij weten en kunnen is wat er in Kana 

gebeurt onmogelijk. Beter gezegd: het is totaal nieuw. Ons wordt geen mogelijkheid geboden het 

gebeuren te verklaren. Het is niet herleidbaar. De manier waarop wij gewend zijn met de wereld 

en haar geschiedenis om te gaan, berust op de gedachte dat het één te herleiden is tot het ander.  

Maar het geloof in God staat haaks op deze gedachte. God bedient zich juist van het volstrekt 

nieuwe. Hij voegt iets toe aan onze werkelijkheid, wat er eerder niet was. Hij verandert zo de 

geschiedenis en opent zo een nieuwe toekomst. 
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Ieder kan het waarnemen als je je maar niet laat verblinden door de zelfbedachte wetmatigheden. 

Als je je durft open te stellen voor de verassing van Gods komst. Voor de verwondering om de 

aanwezigheid van God. Dat vraagt om openheid, ontvankelijkheid, toewijding. 

 

Johannes vertelt dit verhaal, omdat op deze bruiloft het eerste wonderteken van Jezus gebeurt. 

Jezus laat door dit wonderteken zien dat God Hem gestuurd heeft. En Hij laat de mensen zien hoe 

mooi en goed het leven met God kan zijn. Gods nieuwe wereld is er nog niet, maar die wereld 

begint al met dit wonderteken. Vooral voor Jezus’ leerlingen is dit wonderteken belangrijk: ze 

gaan erdoor in Jezus geloven. Ze zijn net begonnen Hem te volgen en ze zullen nog vaak 

twijfelen, maar toch zien ze nu al iets van wie Jezus is. Wij zijn ook volgers van Jezus. En ook wij 

twijfelen geregeld. Maar we mogen aan het verhaal van Johannes over de bruiloft iets ontdekken 

van de waarde van Jezus. En ik bid, dat het ook vandaag de dag ons bemoedigt. Dat het ons hoop 

geeft. Dat we in al het gebrek en gemis van deze tijd tóch kunnen blijven vertrouwen op de 

overvloed van het goede leven. op de rijkdom van het Rijk van God.  

 

Vandaag vieren we het Avondmaal. Beperkt, klein, ingetogen. Op afstand. Met een paar hier en 

jullie verder thuis.  

Maar bedenk: als wij het Avondmaal vieren, dan is dat al een teken, dat wijst naar het grote feest 

dat komt. Dan is dat een signaal, dat het Koninkrijk aankondigt. Jezus schenkt van zichzelf. Ja, Hij 

schenkt zichzelf weg. Helemaal. Waar we de wijn inschenken om te drinken en het brood delen 

om te eten - daar proeven we iets van het Koninkrijk. Vooraf. Nu alvast. Dat zijn niet alleen maar 

mooie woorden. Je kunt het bij het Avondmaal merken. Als we de wijn uitschenken en als we het 

brood weggeven.  

Wij zelf zijn mensen die steeds van alles en nog wat missen. Of we ontmoeten zulke mensen. Je 

mist contacten, aanrakingen. Je mist gezelschap, een maatje. Je mist je partner; familie en 

vrienden. Maar ook beweeglijkheid, gezondheid, zicht, gehoor, helderheid.  

Het gemis; het gebrek is dan heel dichtbij. Aan den lijve te ervaren. Maar als dan de wijn wordt 

geschonken, dan gloeit er leven; dan wordt de warmte voelbaar. Zelfs een klein slokje verwijst dan 

naar de overvloed van het Rijk. Ook over de afstand heen die we nu beleven. En dan wordt het een 

klein feestje. Tóch! En geeft het moed en kracht. 

O ja, ik drink normaal dus geen wijn. Maar bij het Avondmaal wél. Ik ga mijn drempel over. Ik 

neem een klein slokje. Omdat het voor mij die diepe warme betekenis heeft die de Bijbel er aan 

geeft. 

Het geeft mij leven – en God ziet dat het goed is. Op het leven! 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: pianospel: Noorse Dans Op.12 Nr.6 - E. Grieg 

- We luisteren naar: ‘Onder uw hemelbogen’ van A.C. Bronswijk op de melodie van Lied 910 (uit: 

Rakelings Nabij, p. 42) 

 

2. Een overvloed aan leven, 

 een bron voor lied en dank, 

 is wat U ons wilt geven 

 in oogst van aar en rank. 

 U, die de mens wilt voeden 

 met brood voor hart en mond – 

 U schenkt ons volle bekers: 

 de wijn van Uw verbond. 

 

3. U schenkt ons volle bekers, 

 de wijn van uw verbond: 
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 de smaak van een nieuw leven, 

 een hemels horizont. 

 Daarvoor wil ik U loven. 

 De dank krijgt stem in mij. 

 Verwonderd mag ik zingen: 

 mijn God is mij nabij. 

 

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER 

 

 
 

Magazine Ontmoeten! 

 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 

 

Dankgebed 

 

Voorbede 

 

Heer,   

als de wijn is opgeraakt  

en het feest in het water valt,  

als zorg en verdriet ons bezwaren  

of ziekte ons buiten spel zet,  

als eenzaamheid ons overvalt  

of pijnlijke herinneringen aan ons knagen,  

als schuld ons hart belast  

of vertwijfeling het licht verduistert,  

als alles ons teveel is,  

als de schaduw van de dood  

heel ons leven overdekt,  

– 

Heer, ontferm U dan,  

breek door in ons bestaan  

met uw licht,  

met uw kracht,  

met uw warme liefde, 
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met uw opbeurende woorden. 

 

(Naar W.R. van der Zee, In het huis van de Levende, p. 46) 

 

Regering, parlement 

Uitbreiding virus 

 

Magazine Ontmoeten 

 

 
 

Stil gebed 

 

(Geen Onze Vader) 

 

- Nodiging 

- Delen van de bloemengroet 

- Inzameling van de gaven: 

1. Goed toegerust aan de slag in de kerk 

2. College ven Kerkrentmeesters 

 

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te 

dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op 

financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: 

NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 
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Wij danken u van harte voor uw gift! 

 

Namens het College van Diakenen en het College van 

Kerkrentmeesters: 

Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- We luisteren naar een clip van een geloofsbelijdenis: Lied 344 

- Tafelgebed (Dienstboek, 28. ‘Gij, louter licht’) 

 

Heer, God, 

Die wij kennen als een Vader, 

die zichzelf ter sprake bracht 

in een mensenkind,  

een broeder -  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U! 

 

Want U hebt ons beschaamd  

met uw goedheid, uw liefde.  

U vult onze leegte met overvloed.  

U roept ons tot leven met nieuwe namen.  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U!  

 

Zo vaak heeft uw liefde 

al vrucht gezet in mensen;  

met hen en met alles, 

wat ademt van genade 

zingen wij hier:  

 

- We zingen: Psalm 136:12 

 

Wij zegenen U  

om het hoge Woord van den beginne,  

dit Licht in ons duister,  

dit brood uit de hemel,  

de Zoon naar uw hart,  

gezonden opdat wij allen U kennen,  

voorgoed zullen leven,  

gekozen tot vrienden.  

 

Hij, Licht uit Licht,  

woord van den beginne,  

Jezus Messias! 
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Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël,  

de wijnstok op wie wij allen zijn geënt.  

Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken.  

Hij opent ons de ogen,  

is het Licht dat ons vooruit gaat.  

 

Hij, ware herder,  

woord van den beginne,  

Jezus Messias!  

 

Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 

Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 

Geen grotere liefde: 

zijn laatste adem gaf ons het leven. 

 

Hij was als brood, gebroken, gedeeld,  

levend brood:  

zijn lichaam voor ons. 

Hij werd onze beker,  

een overvloed van bruiloftswijn:  

zijn bloed voor ons.  

 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:  

hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. 

 

Hij, Lam van God,  

brood uit de hemel,  

Jezus Messias! 

 

Erfgenamen van zijn vrede,  

wij, voorgoed genoemd zijn lichaam,  

dat wij woning zijn voor U.  

Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen,  

die hemel en aarde verheugen.  

 

U, louter licht 

en bron van eeuwig leven,  

wij zegenen U!  

 

- We bidden het Onze Vader 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw Naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede 

gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

en leid ons niet in verzoeking 
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maar verlos ons van de boze. 

Want van u is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

Amen. 

 

- We wensen elkaar vrede 

- Inzettings- en uitdelingswoorden 

 

Het brood,  

dat wij breken en  

aan elkaar geven,  

vertelt ons,  

dat Jezus zó voor ons gebroken is en  

zich aan ons gegeven heeft 

voor vergeving van zonde. 

 

Neem en eet! 

 

De beker met wijn - 

daarmee belijden we 

onze vreugde en dankbaarheid, 

omdat Jezus zijn bloed vergoten heeft 

tot vergeving van onze zonde. 

 

Neem en drink! 

 

- Gemeenschap van brood en beker 

- Dankgebed 

 

AAN HET EINDE 

- We luisteren naar: het slotlied (staande): ‘De smaak van honing, geur van wijn’ van A.C. 

Bronswijk op de melodie van Lied 655 (uit Zingenderwijs Lied 15) 

 

1. De dromers gaan de mensheid voor. 

Het morgenlicht breekt bij hen door 

en wat zij zien zal toekomst zijn: 

de smaak van honing, geur van wijn. 

 

2. De zangers zullen een nieuw lied 

inzetten tegen het verdriet, 

want zij bezingen wat zal zijn: 

de smaak van honing, geur van wijn. 

 

4. Zo raakt uw Geest ons mensen aan 

en wekt ons op op weg te gaan, 

naar wat uw toekomst eens zal zijn: 

de smaak van honing, geur van wijn 

 

- Uitzending 

- Zegen: ‘Het ga je goed’ van Andries Govaart 

 

Moge wat op je weg komt 
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jou tot zegen zijn: 

de vreugde van de ontmoeting, 

de pijn van de ontbering, 

de tijd van de verwachting, 

het genot van de volheid, 

de kaalte van het gemis. 

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, 

dat je handen open zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent 

om de mens op je weg. 

 

God zegene jouw weg, 

moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

 

- Besloten met het gesproken: Amen! 

- Pianospel: Prelude nr.9 - F. Chopin 

 


