
 

Liturgie voor de online GA! - viering van zondag 9 mei 2021, 10.00 uur  

Pasen 6 – Rogate!  

(= Vraag! naar Johannes 16) 

 

Voorgangers: Arda Schaad-Mekenkamp en ds. Peter van der Schans 

Lector: Menso Bosma  

M.m.v.: de Band Relion uit Benschop 

 

 
 

Thema: Moeder Maria 

 

 
Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

- De Paaskaars brandt 

- Relion zingt vooraf:  

 

Lied: ‘Laat mij zijn zoals U’ 
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Lied: ‘Dear God’ 

 

- Welkom door de voorganger 

 

Goede morgen, iedereen thuis met ons verbonden. En jullie hier in de kerk. 

Speciaal ook de band Relion. 

Fijn, dat jullie er weer kunnen zijn! 

 

Vandaag is het moederdag. 

Dat is voor vele vrouwen een mooie dag. Misschien zouden ze, gezien alle 

aandacht, zelfs wel elke dag Moederdag willen vieren! 

Maar het is voor een aantal vrouwen ook een heel vervelende dag. Omdat ze graag 

moeder hadden willen zijn, maar het niet konden of mochten. Of omdat hun 

kinderen gestorven zijn of uit het zicht verdwenen. 

 

In de Bijbel wordt verteld over een bijzondere moeder: Maria. 

Ze is de moeder van Jezus. 

In de rooms-katholieke kerk heeft ze een heel speciale plaats. De maand mei is zelfs 

Maria – maand. Maria krijgt bij hen sowieso meer aandacht dan in protestantse 

kerken. En dat is voor protestanten soms ook vreemd en roept vragen op. 

In de voorbereidingsgroep voor deze GA! viering kozen we er voor om met moeder 

Maria bezig te zijn. En we hebben iemand uit de geloofsgemeenschap van de 

Heilige Nicolaas hier gevraagd om juist op deze Moederdag te vertellen over Maria 

en haar moederschap. We maakten kennis met Arda Schaad-Mekenkamp. Zij vertelt 

aan de hand van Bijbelteksten en vanuit haar eigen moederschap over Maria. Ze 

doet dat heel authentiek. En laat horen en zien hoe dat gaat in de rooms-katholieke 

Kerk. 

Zo beleven we met elkaar ook een stukje oecumene, niet op hoog kerkelijk niveau, 

maar op het grondvlak van gewone gelovigen. 
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Arda, ik heet je namens onze gemeente hartelijk welkom. En dank je, dat je op onze 

uitnodiging wilde ingaan.  

 

We wensen elkaar een goede en gezegende dienst. 

Laten we ons een moment in stilte voorbereiden. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed 

- Groet en Bemoediging 

- We zingen: intochtslied: Lied: ‘Ik richt mijn oog op U’ 

 

 
 

- Gebed aan het begin 

 

Here God, 

we zijn allemaal  

in de moederschoot geweven. 

En daaruit gebaard en geboren.  

En zovelen onder ons zijn  

gekoesterd en verzorgd 

omdat hun moeder dichtbij was en bleef. 

En ze leerden ons  

de taal van mond en hart. 

Wij danken u voor hen. 

Voor hun liefde, ontferming en trouw. 

 

Ook Jezus is geboren uit vrouw, 

Maria, 

een meisje nog, 

onbeduidend, ongetrouwd, alledaags. 

Toonbeeld van hoe diep u, God, 
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in mensen wilde worden. 

Zo werd Maria moeder van Jezus. 

Ook daar danken wij u voor. 

Ze is voor velen  

een bron van inspiratie, 

een voorbeeld van vertrouwen. 

Een geloofsmoeder. 

 

Dank dat u ons zó nabij bent gekomen! 

Amen. 

 

- We zingen: Lied: ‘Praise You in this storm’ 

 

 
 

- Smeekgebed, besloten met het samen uitspreken van ‘Heer, ontferm U! Christus, 

ontferm U! Heer, ontferm U!’’ 

 

Heer, wij zongen ´Laat mij zijn zoals U´  

Help ons Heer om ook vandaag onze naaste te zien  

om de ander te zien door Uw ogen  

en iets te laten zien van Uw liefde.  

 

Wij bidden u vandaag voor alle moeders  

Wilt u hen helpen bij de opvoeding van hun kinderen  

Wilt u hen ogen geven, die zien wat hun kind nodig heeft  

en oren, die bereid zijn te luisteren.  

Wilt u ook met hen zijn, als opvoeden moeilijk is  

als ze twijfelen,  fouten maken, zich zorgen maken  

als ze hun zorg niet kunnen delen, omdat ze alleenstaande moeder zijn  

als ze hun kind niet de veiligheid kunnen bieden, terwijl ze dat wel zouden willen.  
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Juist vandaag bidden wij u ook voor iedereen  

die graag moeder was geworden maar dit niet is gegeven  

We weten dat dit soms een levenslang verdriet is,  

een gemis, een eenzaam gevoel.  

Wilt u ook met deze vrouwen zijn,  

´niet geworden maar zo gewenste´ moeders. 

Elke moederdag zijn ze zich dat weer bewust.  

Help hen, als ze verdrietig zijn.  

Zo bidden wij U samen 

‘Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U!’ 

 

- We zingen: een loflied: Lied 864:1, 3 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

Heer,  

uw woord klinkt ook vanmorgen. 

In andere kerken. 

Bij mensen thuis. 

Bij de kinderen. 

Open onze harten  

voor wat u aan ons te zeggen hebt. 

Geef ons uw Geest! 

Amen. 

 

- Moment voor de kinderen 

 

Paulus, uiteindelijk een vriend van Jezus, heeft een brief geschreven aan christenen 

in een plek in Griekenland. Ze wonen aan de kust, in Efeze.  

Hij schrijft dat mensen die in God geloven zich moeten beschermen en verdedigen. 

Maar dan wel met de wapens van God zelf.  

Ik laat je een paar plaatjes zien. 
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- Laat de kinderen vertellen wie ze op de plaatjes zien. 

- Welke kleding en uitrusting dragen deze mensen? 

- Waarom hebben ze dit nodig? 

- Hoe kunnen gelovige mensen zichzelf beschermen? Dat horen jullie in het 

bijbelverhaal. Die bescherming heeft te maken met een van de drie beroepen op de 

plaatjes. 

 

- Afwisseling van Schriftlezing, clips met liederen en verkondiging door Arda 

Schaad-Mekenkamp 
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Dia 1: voorstellen door Arda 

 

 
 

Dia 2: Ontmoeting Maria en Elisabeth 
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Lucas 1:39-49 (Bijbel in gewone taal) 
39Maria ging snel op reis. Ze ging naar het bergland van Judea, naar de stad waar 

Zacharias en Elisabet woonden. 40Ze ging hun huis binnen en groette Elisabet. 
41-42Toen Elisabet de stem van Maria hoorde, trappelde het kind in haar buik. De 

heilige Geest kwam in Elisabet, en zij riep naar Maria: ‘Jij bent gezegend, meer dan 

alle andere vrouwen! En ook het kind dat je krijgt, zal gezegend zijn!’ 
43Elisabet zei verder: ‘De moeder van de Heer is bij mij op bezoek. Wat een eer! 
44Toen ik je stem hoorde, voelde ik het kind in mijn buik. Het trappelde van 

vreugde. 45Jij bent gezegend, Maria. Want jij geloofde dat God zou doen wat de 

engel je vertelde.’ 
46Toen zei Maria: 

‘Ik geef alle eer aan God. 
47Ik juich voor hem, 

hij is mijn redder. 
48Hij koos mij uit, 

mij, een heel gewoon meisje. 

Nu zal iedereen over mij zeggen: 

‘Zij is gezegend.’ 
49Want God, die machtig is en heilig, 

heeft iets geweldigs met mij gedaan. 

 

We luisteren naar: Lied ‘Wij groeten u, o koningin’ 

 

https://youtu.be/TIIkEYtxdF4 

 

 
 

Dia 3: Geboorte eerste kind, visite 

 

https://youtu.be/TIIkEYtxdF4
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Lucas 2:17-19 (Bijbel in gewone taal) 
17Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. 
18Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. 19Maria 

probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders 

gezegd hadden. 

 

 
 

We luisteren naar: Lied ‘God groet u zuiv’re bloeme’ 

https://youtu.be/4f3V1EYzTYY 

 

God groet U, zuiv’re bloeme, 

Maria maged fijn. 

Gedoog dat ik u roeme: 

lof moet u altijd zijn. 

Als gij niet waart geboren, 

o reine maged vrij, 

wij waren allen verloren, 

https://youtu.be/4f3V1EYzTYY
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aan u beveel ik mij! 

 

O roze zonder doren, 

o violette zoet. 

O bloeme blauw in ‘t koren, 

neem mij in uw behoed. 

Vol liefde en gestadig 

ootmoedig zo zijt gij, 

och, wees mij toch genadig, 

aan u beveel ik mij! 

 

Maria, lelie reine 

Gij zijt mijn toeverlaat 

Zoals een klaar fonteine 

Die nimmer stille staat 

Zo geeft gij ons genade 

En staat uw dienaars bij 

Och, sta mij toch te stade 

Aan u beveel ik mij! 

 

Dia 4: Kinderen worden groot, je raakt ze kwijt. 
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Lucas 2:48-51 (Bijbel in gewone taal) 

 

48Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, 

waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal 

gezocht.’ 49Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen 

wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ 50Maar Jozef en Maria 

begrepen niet wat hij bedoelde. 

 

51Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun 

gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was. 

 

Johannes 2:1-5 (Bijbel in gewone taal) 

2 1Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De moeder 

van Jezus was op het feest, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. 

 

3Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 

4Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik moet doen. Het juiste moment voor 

mij is nog niet gekomen.’ 5Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het 

feest: ‘Doe precies wat hij zegt.’ 

 

Dia 5: Een kruis, ik zie je, ik ben er. 
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We luisteren naar: Lied: ‘Geef mij adem - lied van Maria’ 

https://youtu.be/zGS4Oqx2yZA 

 

- We zijn even stil 

- We zingen: Lied 157A 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – Relion zingt: ‘Dank U wel’ 

 

Dank, Here God, 

dat u mens bent geworden in Jezus Christus. 

Dat Jezus is geweven in de schoot van Maria 

en dat zij zijn moeder werd. 

Dank dat zij geworden is tot  

een vrouw, een moeder van geloof en vertrouwen. 

Dat zij bron van inspiratie is geworden 

van zoveel moeders, waaronder ook Arda. 

Dank dat zij iets deelde van wat voor haar  

zo veel indruk maakt en behulpzaam is. 

 

Here God, 

U kent de verborgen pijn 

van hen die nog geen moeder zijn, 

maar daar zo intens naar verlangen. 

U kent de diepe pijn van wie nooit moeder is geworden, 

omdat het lichamelijk niet ging 

of omdat het om andere beperkingen beter was van niet. 

 

U kent het verdriet van moeders 

die hun kind niet meer zien 

https://youtu.be/zGS4Oqx2yZA
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of verloren zijn aan de dood. 

 

We bidden u voor moeders  

die in hun gezin liefde en zorg geven; 

met een echtgenoot of partner 

of maar alleen. 

We bidden voor moeders die hun kind heel eigen wegen zien gaan. 

Geef wijsheid en geduld. 

 

We bidden u voor moeders die vandaag vergeten worden; 

die geen cadeautje, tekening , knutselwerk of bloemetje krijgen. 

 

We bidden u voor  

degenen onder ons van wie moeder niet aanwezig is; 

voor een kind dat zoekt naar moeder;  

voor degenen onder ons van wie moeder oud is, ziek of elders opgevangen moet 

worden in woonzorg centrum of anders. 

 

We bidden voor degenen onder ons van wie moeder gestorven is. 

 

Stil gebed 

 

Slotgebed door Relion 

 

 
 

- Delen van de bloemengroet 

- Inzameling van de gaven: 

- Kerk als thuisplek voor jongeren – Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 

van onze kerk. 

- College van Kerkrentmeesters 
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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: NL43 RABO 0159 278 

325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 

 

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. 

 

AAN HET EINDE 

- We zingen: slotlied: Lied ‘De kracht van Uw liefde’ 

- Uitzending 

- Zegen 

 

De goede God laat zijn vrede wonen in onze gezinnen 

en overal waar mensen op welke manier dan ook  

samen zijn en samen leven. 

En God geeft iedereen een warm thuis, waar de liefde alles overwint. 

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

- We zeggen: Amen! 

- Relion zingt: Lied: ‘Morgen dans je weer’ 

 


