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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 

- Orgelspel vooraf: 

- Welkom door de voorganger 

 

Welkom hier in de kerk, thuis. 

Aan de gasten die er zijn vanwege de bevestiging van Willeke en de gedachtenis van Mevr. 

Beekman. 

Vandaag zijn er rond de 65 gemeenteleden.  

Nu al mogen er meer komen, tegen de 90. 

Of dat er volgende week nog meer mogen zijn daarover beslist onze Maandaatgroep Corona later 

van de week. Morgen krijgen we het advies van de landelijke kerk. 

Daar zullen we mee rekening houden. 

Houd website, Tussenspel en de sociale media in de gaten. 

 

Voor vandaag hopen we op een gezegende dienst! 

mailto:dienen@pgij.nl
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Laat ons daaraan toewijden. 

Met stilte en muziek. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

- We gaan staan 

- Groet en bemoediging 

- We zingen (intochtslied): Psalm 42:1 en 7 

- Gebed aan het begin 

 

Here God, 

U, de vermoede kracht van ons bestaan; 

U, die het verlangen in ons geplant heeft  

van een betere wereld voor alle mensen die daar wonen en werken;  

U, die omziet naar de mensenkinderen  

die uw beelddrager kunnen zijn,  

neem voor lief ons onvermogen  

Wil ons overeind houden. 

Laat ons geloven in elke keer weer een nieuw begin. 

Sterk onze hoop dat wat dood lijkt, opnieuw kan uitbotten. 

Laat ons drinken uit de bron van levend water. 

Laat ons vruchten voortbrengen van uw Geest:  

Vrede en barmhartigheid, liefde en mededogen.  

Amen. 

 

- We gaan zitten 

- We zingen: Lied 360:2 

- Smeekgebed, besloten met het zingen van ‘Heer, ontferm U!’ 

 

(Onderweg ) 

 

Wij zijn mensen van onderweg,  

van ja en nee,  

van komen en gaan,  

van wikken en wegen,  

van vallen en staan,  

van hardop zeggen  

van zwijgend verstaan,  

van sterven en leven.  

 

Wij zoeken troost voor oud zeer,  

voor leegtes  

die ons vullen,  

voor wonden,  

nog niet genezen,  

 

Wij zoeken een bron,  

om een huis bij te bouwen,  

om onze dorst te lessen,  

om bij uit te rusten.  

 

Wij zoeken een hand  

die ons hier draagt,  
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een lied dat bevrijdt,  

een stem die moed geeft.  

 

U bent de stem, het lied,  

de hand, de troost,  

de bron die stroomt,  

waardoor wij  

met elkaar en onderweg  

verder durven gaan. 

En we bidden en zingen samen: 

… 

 

- We zingen een loflied: Gezang 137:1 en 5 (op de melodie van Psalm 81; uit Zingende gezegend 

van André Troost) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

(Het Jezusgebed) 

 

Jezus, 

uit U leven wij,  

omdat U het Rijk van God brengt,  

omdat U ons meeneemt op uw weg,  

omdat U ons het hartebrood brengt,  

omdat U ons het levende water schenkt. 

 

Jezus, voor U leven wij,  

omdat uw licht ons verwarmt,  

omdat uw waarheid ons bevrijdt,  

omdat uw deur voor ons open staat,  

omdat uw staf ons steunt. 

 

Jezus, tot U leven wij,  

omdat U ons roept,  

omdat U ons verwacht,  

omdat U ons voorgaat,  

omdat U één van ons geworden bent. 

 

(Een psalm voor de zomer_Bronswijk_RN_p99) 

 

- Moment met de kinderen 

 

Ester 3:1-15 | Haman wil het Joodse volk ombrengen 

Haman wil het Joodse volk ombrengen 

Wordt vervolgd... 

Haman wordt woedend omdat Mordechai niet voor hem wil buigen. Hij is diep beledigd. Omdat 

Mordechai hem weigert te eren vanwege het feit dat Mordechai een Jood is, richt Haman zijn 

woede niet alleen op hem, maar op het hele Joodse volk.  

Hij besluit dat hele volk te doden. 

Wat heb je nodig? 

-   een plaatje van een Jodenster 

 



4 
 

 
 

 

 
 

Aan de slag: 

-  Vraag de kinderen of ze weten wat ze op het plaatje zien. 

-  Hoe heet deze ster en wie moesten deze ster dragen? 

-  Wie wilde in de Tweede Wereldoorlog dat volk uitroeien? Waarom zou hij dat hebben gewild? 

-  Vandaag horen de kinderen weer een gedeelte uit het verhaal van Ester. Zij komt uit het volk 

van David. Zij houdt haar afkomst als Jodin verborgen. 

-  Ester hoort dat er iemand haar Joodse volk wil uitroeien. Wie is die persoon en waar komt die 

haat tegen haar volk vandaan? Dat horen de kinderen in de kinderdienst. 

 

- We zingen met de kinderen: Lied 288 

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

- Schriftlezing: Johannes 7:32-39 (NBV) 

 

32 Toen de farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de 

hogepriesters dienaren om hem te arresteren. 33 Jezus zei: ‘Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan 

ga ik naar hem die mij gezonden heeft. 34 U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet 

kunnen komen waar ik ben.’ 35 Toen zeiden de Joden tegen elkaar: ‘Waar gaat hij dan naartoe, dat 

wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken 

onderricht te geven? 36 Wat bedoelde hij dan toen hij zei: “U zult me zoeken maar me niet 

vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben”?’ 37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het 

feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 

39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was 

er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. 
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- We zingen: Lied 653:3 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Waarom zoek je Jezus?  

Aan het begin van de lezing horen we dat de Farizeeën en hogepriesters hun dienaren sturen om 

Jezus te arresteren. De Farizeeën stonden bekend als mensen die zeer goed thuis waren in de 

Joodse leer, en die die leer ook als een concrete leidraad voor het leven zagen. De hogepriester 

was het tijdelijke hoofd van de tempel; met het meervoud hogepriesters worden ook de ex-

hogepriesters en hun familieleden bedoeld. Via het sanhedrin, de joodse rechtbank, hadden zij de 

bevoegdheid om recht te spreken. Het lijkt er op dat ze even kort aangestipt worden en verder niet 

meer genoemd worden in het verhaal. In een volgend gedeelte, vers 45, zullen we lezen dat het 

arrestatieteam onverrichterzake teruggaat, omdat ze Jezus zulke bijzondere dingen hebben horen 

zeggen. Ze nemen hem niet gevangen niet. 

Waarom zoek je Jezus? 

Jezus spreekt tot omstanders. En dat roept verwarring en onduidelijkheid op. Maar er is ook 

nieuwsgierigheid en interesse. De toehoorders kunnen maar moeilijk plaatsen wat Jezus zegt. Is hij 

nu de Messias of niet? Hun twijfel lijkt te worden versterkt doordat het gezag niet ingrijpt; zijn de 

joodse leiders misschien toch ook in Jezus gaan geloven en laten ze daarom toe dat hij bij de 

tempel staat te verkondigen? En aan de andere kant zegt Jezus:  “’… U zult me zoeken maar me 

niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.’” Heeft het dan wel zin om hem te zoeken? 

Wat haalt het dan uit als je hem toch niet vindt? Van de Messias kun je niet alles weten, je kunt 

hem niet helemaal doorgronden. De toehoorders mogen dan weten dat Jezus uit Nazaret komt, 

waar hij naartoe gaat blijft voor hen een mysterie. Opvallend is wel hoe zij daarop reageren: 

‘Bedoelt hij soms dat hij naar de Griekse diaspora gaat?’ Het woord diaspora betekent 

verstrooiing; hiermee worden de Joden buiten Israël aangeduid. 

Waarom zoek je Jezus? 

Heeft het te maken met dorstige mensen? Ik heb ook wel eens dorst. Dan is het verleidelijk om 

bier en wijn te drinken. Nu zal ik dat niet zo snel doen – ik vind dat niet lekker. Ik heb liever 

cassis. En anders sinas of cola. Maar daar moet je dan ook weer niet te veel van nemen. Je wordt 

er snel dik van. Met allerlei ellende van dien. 

Beter is het om water te nemen. Koel, helder water is verfrissend. Geeft je nieuwe energie. Helpt 

je om te leven.  

En zo is het ook met de diepere dingen in het leven. Je hebt dorst – ja, maar naar wat dan? Je zoekt 

– naar wat? Geborgenheid? Uitdaging? Saamhorigheid? Rechtvaardigheid? Het goede leven? En 

dat met geloof, met vertrouwen en met overtuiging die er toe doen.  

Johannes en Jezus gebruiken dan water als een elementair iets van ons menselijk bestaan. Zonder 

water geen leven, maar dood. Biologisch, fysiek niet. En gelovig, spiritueel ook al niet. 

 

Dat wordt duidelijk aan de hand van het Loofhuttenfeest. Want wat we gelezen hebben speelt in 

de week van het Loofhutten feest. En wat we vandaag van Jezus horen speelt op de laatste, 

zevende dag. 

Het  feest is een herinnering aan de tocht van het volk Israël door de woestijn achter Mozes aan. 

Vanuit Egypte, naar bet Beloofde Land. Het volk trok rond en leefde in tenten en hutten. En 

onderweg kreeg het hulp van God. Tegenwoordig wordt dat feest nóg gevierd. En er wordt dan 

thuis een hutje gebouwd. In de tuin of op het balkon. En het dak is dan zó gemaakt dat je de hemel 

en de sterren kunt zien. Dat je weet: God gaat mee en helpt ons! 

Het Loofhuttenfeest kende vaste rituelen. Eén daarvan was dat de priester met een gouden kruik 

water haalde uit de vijver van Siloam. De kruik werd met gejuich en muziek naar het altaar 

gebracht, terwijl het volk Jesaja 12:3 reciteerde: ‘Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron 

van de redding.’ Op de zevende dag, het hoogtepunt van het feest, werd met het water zeven 
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rondgangen om het altaar gemaakt. Daarna werd het uitgegoten als herinnering aan het water dat 

uit de rots stroomde tijdens de doortocht door de woestijn (Exodus 17:6). Ook andere profeten 

spreken over zulk levend water. Vgl. Zacharia, Ezechiël, Joël. En het waterritueel werd beleefd als 

een gebed om regen voor vruchtbare grond en een goede oogst. 

Dit ritueel met water is de achtergrond van wat Jezus zegt: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en 

drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt 

de Schrift.’ 

Op de laatste dag van het feest, het hoogtepunt dus, spreekt Jezus in de tempel. Hij is uit de 

verborgenheid naar voren getreden. En roept, ja - schreeuwt zelfs in het openbaar, zodat ieder het 

kan horen. Jezus zegt bij dat uitgieten van water: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’ 

 

 

Water. Niet water zonder meer. Maar levend water, water dat leeft en laat leven. Leven dat 

zichzelf mededeelt. Stromend, borrelend, murmelend water. Niet het doodstille water in een oude 

bak, een regenton, in een poel, in de Dode Zee. Dat is symbool voor leven dat zichzelf wil 

behouden. Daarover gaat het nu niet. Het gaat over de ‘Geest die Heer is en die levend maakt’, en 

die ook ons tot mensen wil maken ‘van wie wat uitgaat’. Levendige mensen die leven doorgeven. 

Er zal water uit het hart stromen. Dat Griekse woord voor hart kun je ook vertalen met ‘binnenste’. 

Maar het kan ook vertaald worden met ‘buik’ of zelfs ‘schoot’. Dan kun je misschien ook aan 

vruchtwater denken. Wij zullen leven gevende mensen zijn.  

Misschien moeten we opletten en beseffen dat we niet zelf de bron zijn. Dat is Jezus. Dat is de 

Messias zelf. Jezus is van God, spreekt en doet uit de eerste hand het woord van God. Dat mogen 

we opdrinken. Er ons aan laven. We zullen er van overvloeien. Ook in tranen. Stilaan bloeit alles 

om ons heen op.  

Water heeft ook een heel andere kant. Bedreigend, verwoestend, dodelijk. Denk aan 

overstromingen, aan modderstromen. Maar hier gaat het om die andere kant, die positieve kant. 

Water als basis en bron van leven. Vanuit de omstandigheden dat er geen water is; dat het 

kurkdroog is. Dan zit je natuurlijk te springen om water. Voor jezelf, maar ook voor de natuur. 

Dan kan er niet gauw te veel zijn. In een land waar water en regen golden als kostbare en 

zeldzame heerlijkheden, behoorde dat beeld van een overstromende watergang tot de hoogste 

verrukkingen die men zich kon indenken. 

 

Jezus zegt: 

‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’ Jezus geeft water. Daarmee wordt in de Bijbel 

bedoelt: Jezus geeft zijn woorden – die helpen ons. Jezus geeft de Heilige Geest – die helpt ons 

ook. We worden door de woorden en de Geest opgefrist. Jezus helpt ons zo om te kunnen leven. 

Wat er ook gebeurt. Als je het zat bent. Als je moe bent. Als je verdrietig bent. Als je met de dood 

te maken krijgt. 

En dat water maakt ons tot mensen waar iets van uit gaat. Als je ervan drinkt, daagt het uit tot 

delen. Gaat het door naar anderen. 

Dat kan bij christenen overdreven blij en enthousiast zijn. Maar misschien meer nog schuchter 

aarzelend, afwachtend. Juist nu geloof en kerk niet meer zo gewoon zijn.  

Ik hoop dat we energiek zijn. En enthousiast. Doortastend. Wij als gemeenteleden. En iemand als 

Willeke die we zo meteen tot diaken mogen bevestigen. En die er zin in heeft. 

 

En ik bid – voor mezelf, voor Willeke, voor andere ambtsdragers, voor gemeenteleden:  

Lieve God,  

is er niet veel méér mogelijk dan ik nu te zien geef?  

Wat gaat er van me uit?  

Heer,  

geef me te drinken.  

Les de dorst die U zelf in mijn hart wekt.  
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Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel:  

- We zingen: Gezang 103:1 en 5 (op de melodie van Lied 837: uit Hemelhoog) 

 

DIENST VAN BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER 

 

- Bevestiging ambtsdrager 

- Presentatie en voorstellen 

De kerkenraad heeft jullie de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het 

ambt van diaken. Dat is Wilhelmina Joanna Pietronella de Boer-Berkouwer. Of kort gezegd: 

Willeke. 

Er zijn daar geen bezwaren op gekomen. 

Zo mogen we overgaan tot de bevestiging. 

- Inleidende woorden / onderwijzing 

 

Broeders en zusters in Christus! 

De apostel Paulus schrijft:  

(1 Cor. 12:4-6) ‘4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende 

dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar 

het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ 

En de apostel Petrus zegt:  

(1 Petrus 4:10) ‘10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 

anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ 

 

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling 

(ouderling kerkrentmeester) en diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te 

bevorderen en dit rentmeesterschap vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en 

gezegende Naam. 

Laten we die naam aanroepen. 

 

- Gebed 

 

Heer onze God,  

Wij danken u voor dit gemeentelid dat een ambt op zich wil nemen en zo een stukje 

verantwoordelijkheid wil dragen binnen de kerkenraad. We bidden u om uw zegen over haar 

ambtswerk. Dat ze het met plezier mag doen; dat het ten goede mag komen aan de opbouw van de 

gemeente en het zo tot eer mag zijn van uw Naam.  

Door Jezus Christus onze Heer die met de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid, Amen 

 

- Bevestigingsvragen 

 

Geliefde zuster!  

Jij, die bevestigd zult worden in het ambt van diaken, laat nu allen horen dat je in geloof je dienst 

aanvaardt:  

1. Ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze dienst 

geroepen heeft?  

2. Wil je je laten leiden door het Woord van God en alles wat daarmee in strijd is verwerpen?  

3. Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis is gekomen? 

4. En beloof je in heel je levenswandel je te gedragen naar het Woord van God en je te 

voegen onder het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?  

Wat is daarop je antwoord?  

- Bevestiging en handoplegging 
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Wilhelmina Joanna Pietronella de Boer-Berkouwer - 

God onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft geeft je door zijn Geest de 

genade dat je daarin ook trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn! Amen. 

 

- We luisteren naar: ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ door Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E 

Tekst: https://www.sela.nl/liederen/185/mag-ik-jou-tot-zegen-zijn.html 

 

- Vraag aan de gemeente 

Gemeente, 

nu deze zuster als diaken bevestigd is, vragen we van jullie: zijn jullie bereid haar als ambtsdrager 

in je midden te aanvaarden; haar te omringen met je meeleven; haar te dragen in je gebeden; en 

met haar mee te werken in de dienst van onze Heer?  

Wat is daarop jullie antwoord: Ja van harte! 

 

- We zingen: Lied 362:2 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

- We gedenken Maria Comerijntje Beekman -  Littooij (staande) 

 

 
 

- We luisteren naar de melodie van Lied 730: ‘Heer herinner U de namen …’ 

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

 

Dankgebed: 

 

Voorbeden: 

Gebed Willeke van Moeder Theresa: 

 

Heer, maak ons waardig 

om onze medemensen te dienen, 

die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger. 

Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood; 

en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap. 

 

Heer, maak ons tot een werktuig van Uw vrede, 

dat waar haat bestaat, wij liefde mogen zaaien, 

waar onrecht heerst de geest van vergeving, 

waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid; 

dat waar men dwaalt, wij waarheid mogen brengen 

en waar men twijfelt geloof; 
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licht in duisternis mogen brengen 

en blijdschap waar droefenis heerst. 

 

Heer, laat ons liever trachten te troosten 

dan getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, 

lief te hebben dan bemind te worden. 

Want wie zichzelf verliest, zal vinden; 

door te vergeven, wordt men vergeven; 

door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven. 

… 

Wij zoeken U als de bron van levend water, 

als brood dat broodnodig is, 

als vuur dat ons verwarmt voor nu en later, 

als licht tegen duisternis. 

U bent de grond waarin onze wortels aarden, 

de zin van dit bestaan, 

uw Woord geeft onze woorden nieuwe waarden. 

O, God, wees onze bron van leven! 

 

O, Geest, die woont in alle mensentalen, 

als heimwee naar de bron, 

als strekking van gelovige verhalen, 

als stralen van Gods zon. 

U bent de stem die roept in de woestijnen, 

de duif in dit bestaan, 

Gods vleugelslag voor groten en voor kleinen. 

O, Geest, wees onze bron van leven!  

 

(Deze tekst kan worden gezongen op de melodie van Lied 13 B  

Liedboek voor de Kerken (1973), Lied 23a, Liedboek (2013) 

Rakelings nabij, p12) 

 

Overlijden 

Huwelijk 

Ziekte 

 

Stil gebed 

 

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 

maar verlos ons van de boze. 

Want van u is het Koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
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Amen. 

 

- Delen van de bloemengroet 

- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug. Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche 

halen 

- Inzameling van de gaven:  

- 1e collecte: … 

   toelichting 

- 2e collecte: College van 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: 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 (staande): Lied 659:4, 5 en 6 

- Uitzending en zegen 

 

(Ga maar op weg..., Greet Brokerhof-van der Waa) 

 

Speur naar een spoor dat het waard is te volgen. 

Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan. 

Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden, 

grond die je draagt, waar je stevig kunt staan. 

 

Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen. 

Eet van het brood dat verzadigt en voedt. 

Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde. 

Wees als een maatje voor wie jou ontmoet. 

 

De Heer zal met je zijn! 

 

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

- Orgelspel 

 


