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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 allemaal in deze dienst. 

Hier in de kerk, maar ook iedereen die vanuit huis met ons is verbonden. 

Dankzij de nieuwe maatregelen vanuit de overheid is er meer mogelijk wat afstand van elkaar 

betreft. En meer. 

Op Tussenspel en op onze website heeft u mogelijk al kennis genomen van de vertaling van de 

overheidsregels door de Mandaatgroep Corona naar onze plaatselijke situatie.  

We denken een voorzichtige en veilige keuze te hebben gemaakt, die zoveel mogelijk mensen 

recht doet. 

Er is meer ruimte als het gaat om het deelnemen aan de kerkdiensten. Maar we laten aan één kant 

van de kerkzaal de stoelen zó staan dat er op anderhalve meter van elkaar gezeten kan worden. En 

ook de andere kant is vooralsnog ruimer opgezet. 

 

mailto:dienen@pgij.nl
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Als het gaat om de doordeweekse activiteiten in de zaalruimten van ons centrum, dan zijn we 

preciezer. Of het nu kerkelijke dan wel commerciële activiteiten zijn. Kort gezegd: dan werken we 

met de corona app als toelating. Of een ander bewijs van vaccinatie/genezing/test. 

 

In de dienst van vanmorgen zingen we hier en daar liederen die ook aan Advent en Kerst doen 

denken. Dat heeft te maken met de verdeeldheid die rond Jezus ontstaat. Zoals beschreven in het 

gedeelte uit Johannes dat vandaag aan de orde is. Heeft Jezus als Messias met David te maken? 

Hoe dan? We gaan het horen. 

 

Laten we ons toewijden in stilte en met orgelspel. 
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AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

- We gaan staan 

- Groet en bemoediging 

- We zingen (intochtslied): Psalm 89:2 en 9 

- Gebed aan het begin 

 

Here God, 

het is na meer dan anderhalf jaar heel bijzonder,  

dat we minder op de afstand tussen mensen hoeven te letten. 

Maar om nu te zeggen, 

dat het allemaal weer normaal is, nee. 

De voorzichtigheid en de zorgvuldigheid  

in de omgang van mensen blijven voorlopig nog noodzakelijk. 

Er is nog altijd angst en onzekerheid, 

aarzeling en benauwdheid. 

Geef ons vertrouwen. 

En doortastendheid. 

Help ons argeloosheid en nonchalance te voorkomen. 

En laat onze dienst een tijd en een plek zijn 

van bezinning en aandacht. 

Van geloof en rust, 

zodat we de toekomst tegemoet kunnen gaan.  

Amen. 

 

- We gaan zitten 

- We zingen: Lied 972:1 en 2 
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- Smeekgebed, besloten met het zingen van ‘Heer, ontferm U!’ 

 

Heer,  

we bidden u om ieder die lijdt  

onder de moeilijke omstandigheden in onze samenleving. 

De één swingt uitgelaten aan de anderhalve meter voorbij; 

de ander zit nog stil en afwachtend thuis. 

De één voelt zich vrij om van alles weer te doen; 

en de ander heeft daar de grootste moeite mee. 

Sommigen vrezen een tweedeling in de samenleving. 

En er zijn zoveel uiteenlopende meningen. 

Grote verschillen. 

 

En dan heb je ook nog de andere dingen 

waardoor mensen tegenover elkaar komen te staan. 

In de politiek, in de aanpak van de gigantische problemen van onze wereld. 

Bij de verlening van zorg aan mensen die dat nodig hebben 

en die hebben moeten wachten door alle aandacht voor de opvang van corona patiënten. 

En in de kerk en geloofsgemeenschappen.  

Ieder kijkt weer anders naar u, naar Jezus en het werk van de Geest. 

Of denkt dat er streng orthodoxe regels noodzakelijk zijn 

op basis van de geloofsboeken. 

Dan is er weinig respect voor anders denkenden.  

Voor anders gelovigen. 

Heer om al die verdeeldheid en verwarring bidden en zingen we samen: 

 

We zingen een loflied: Psalm 89:7 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

Heer, 

open uw woord onder ons – 

in de kerk, thuis, op allerlei plaatsen. 

En help ons om ons te verwonderen  

om wat er naar boven komt uit uw woord. 

Dat het ons verrijkt. 

En verandert waar nodig. 

Amen. 

 

- Moment met de kinderen 

 

Poerimfeest 

Vandaag lezen we dat de Joden een grote overwinning behalen. Mordechai geeft daarna 

aan alle Joden in het Perzische rijk de opdracht om ieder jaar op twee bepaalde dagen feest 

te vieren en elkaar geschenken te sturen. Dit feest wordt Poerim (‘Lotenfeest’) genoemd, 

van het Perzische woord voor ‘lot’ (poer), omdat Haman door te loten de dag bepaalde 

waarop de Joden aangevallen moesten worden. 

 

Aan de slag: 

- Laat de kinderen alle voorwerpen zien.  

- Vertel dat het Poerimfeest wordt gevierd, een belangrijk Joods feest dat nog ieder jaar in 

de lente door Joden in de hele wereld gevierd wordt. 
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-  

• Vertel dat het mooi ingepakte cadeautje te maken heeft met Mordechai die de 

opdracht geeft aan zijn volk om tijdens het jaarlijkse feest elkaar cadeautjes te 

sturen.  

• De ratel, die zijn naam overstemt, hoort bij Haman.  

• De verkleedkleren horen bij Ester die haar afkomst verborgen houdt  

• De wijn en het lekkers horen bij het feest. 

 

- Wat is de aanleiding voor dit jaarlijkse grote feest? Dat horen de kinderen in de 

kinderdienst. 
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- We zingen met de kinderen: Lied 288 

- Als het kan: Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

- Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 16:1 en 10-13 
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1De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël 

verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van 

zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ 

… 

10 Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuel dat dit niet degene 

was die de HEER gekozen had. 11 ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde 

Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: 

‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 12 Isaï liet hem halen. 

Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je 

zalven. Hij is het.’ 13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van 

toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel weer naar 

Rama. 

 

- We zingen: Lied 158a:1 

- Tweede Schriftlezing: Johannes 7:40-52 (NBV) 

 
40Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel de profeet zijn.’ 41Anderen 

beweerden: ‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd: ‘De messias komt toch niet uit Galilea? 
42De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar 

David woonde?’ 43Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte, 44en sommigen wilden hem grijpen, 

maar niemand deed hem iets. 
45De dienaren van de hogepriesters en de farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: 

‘Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?’ 46antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo 

gesproken!’ 47Maar de farizeeën zeiden: ‘Hebben jullie je ook al laten misleiden? 48Er is toch geen 

enkele leider of farizeeër tot geloof in hem gekomen? 49Alleen de massa die de wet niet kent – 

vervloekt zijn ze!’ 50Maar Nikodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen 

kring, zei: 51‘Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij 

heeft gedaan?’ 52Ze zeiden tegen hem: ‘Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je 

zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.’ 53Daarop ging iedereen terug naar huis. 

 

- We zingen: Lied 473:1 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Er is nogal wat verdeeldheid en verwarring rond Jezus.  

Dat is niet alleen iets van vandaag. Gelovigen kunnen de felste discussies hebben als het om Jezus 

gaat. Met ver uiteenlopende standpunten die ook niet zomaar opgeven worden. Mensen die zich 

verschansen in bunkers. Met tot gevolg vele kerken en geloofsgemeenschappen. Over Nederland 

zei iemand eens: “Eén Nederlander, één kerk. Twee Nederlanders twee kerken. Drie 

Nederlanders, drie kerken. En zo voort.” 

Vandaag de dag hebben we ook veel te maken met onverschilligheid tussen kerken. Ieder is zo 

met zich zelf bezig dat er geen ruimte is voor samen. 

In het evangelie van Johannes lopen de spanningen op. Voor het Nederlandse woord 

‘verdeeldheid’ staat er in het Grieks het woord ‘schisma’.  

Wie is Jezus eigenlijk? Waar komt hij vandaan? De controverse gaat over de afkomst, de 

herkomst van Jezus. 

In het stukje Johannes van vandaag gaat het om twee gesprekken.  

1. De mensen in de menigte onder elkaar. 

2. Het arrestatieteam dat onverrichterzake terugkeert met hun superieuren: de hogepriesters en de 

Farizeeën. 
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In beide gesprekken wordt getwijfeld over wie Jezus is. Maar de houding is wel heel verschillend: 

in de menigte zijn er mensen die geloven dat Jezus de profeet of de Messias is. De houding van de 

Farizeeën is veel afwijzender. Behalve misschien van eentje, die Nikodemus. 

 

De invloed van Jezus op de mensen was groot en onuitwisbaar. Ook werden sterke messiaanse 

gedachten wakker. Verwachtingen over de komst van en gezalfde die in Naam van God recht en 

gerechtigheid zou komen brengen.  

Van joodse autoriteiten kwam er vijandschap en tegenspraak. Ze traden steeds feller op. Overigens 

zonder veel succes en ook met schending van hun eigen wet. Daar wijst Nikodemus ze fijntjes op. 

Bij een rechtvaardig vonnis hoort het horen van beide partijen (Deuteronomium 1:16, 17:2-5 en 

19:15). 

Een onderwerp in beide gesprekken is dat Jezus uit Galilea komt. Dat is moeilijk te begrijpen. 

De mensen in de menigte kunnen het zich niet voorstellen, dat de messias uit Galilea komt. Hij 

moet toch uit Bethlehem komen? En hij is toch een nakomeling van David, ook uit Bethlehem?  

En de Farizeeën kunnen het zich nog veel minder voorstellen. Het arrestatieteam legt uit waarom 

ze Jezus niet hebben gevangen genomen en meegevoerd. Ze zijn onder de indruk gekomen van de 

mens Jezus en zijn woorden. Er moet meer met hem aan de hand zijn. Jezus is niet zomaar 

iemand. Ze krijgen van hun bazen het verwijt dat ze zich hebben laten inpakken, laten misleiden.  

Daarbij wordt ook het argument gebruikt dat geen enkele Farizeeër nog tot geloof is gekomen – 

alleen maar ‘de massa die de wet niet kent’. Geloof in Jezus werd door hen blijkbaar gezien als 

iets van het gepeupel, van de mensen die te weinig kennis hebben om te weten hoe het zit. 

‘Vervloekt zijn zij’, aldus de Farizeeën. Dat klinkt minstens als een geïrriteerde uitroep. 

Geringschattend tot en met.  

Ook Nikodemus krijgt het klip en klaar te horen: Er kan geen profeet uit Galilea komen! Uit het 

achterlijke en ongelovige Galilea kan er geen messias voortkomen. In Jeruzalem, in de kringen 

van de religieuze overheden, kan men zich dat niet indenken.  

Nikodemus, zelf dus een Farizeeër, doet dan zijn mond open. Komt met een tegengeluid. Hij is 

zelf in gesprek gegaan met Jezus, in het donker van de nacht. Al eerder. En nu zegt hij dat je dit 

ook moet doen overeenkomstig de eigen wetsregels. Je kunt iemand pas veroordelen als hij 

gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. Hij lijkt het voorzichtig voor Jezus op te nemen. 

Alleen al door die vraag te stellen. Jezus blijft hem in elk geval boeien. Nikodemus zal aan het 

eind van het evangelie nóg eens genoemd worden: hij is degene die Jezus begraaft, samen met 

Josef van Arimatea (Johannes 19:38-42). 

 

Er is stevige verdeeldheid rondom Jezus. Maar ook verwarring en onbegrip. Onduidelijkheid. 

De mensen kijken naar Jezus vanuit hun eigen visie, vanuit hun eigen perspectief. En dan blijkt 

kiezen voor Jezus nog niet zo gemakkelijk.  

Ieder probeert Jezus in te passen in de eigen traditioneel bepaalde messiaanse voorstellingen. Maar 

ze komen er niet uit. De massa reageert enigszins begrijpend over Jezus. Maar een duidelijke 

keuze of doorbraak blijft uit. De religieuze overheden reageren venijniger. En afwijzender. De 

menigte heeft een tamelijk open houding. De leiders zijn veel geslotener. 

 

De afkomst en de identiteit van Jezus worden bekeken vanuit de traditie. En dat is dan vaak ook 

vanuit het eigen gelijk. Van hoe je het gelezen hebt. Of hoe je het geleerd hebt. Hoe het je is 

aangereikt en met de paplepel is ingegoten. En dat houd je vervolgens vast, krampachtig soms. 

Daar kun je moeilijk van loskomen. Dat kan onzekerheid geven. Een andere kijk op Jezus is 

wennen. Misschien onbekend terrein. Dat betreden moet je durven. En wie niet durft is vaak 

angstig. En maakt dat je vast komt te zitten op standpunten. En niet meer flexibel bent. Niet durft 

open te staan voor iets anders. Voor verwondering en verbazing. 

 

Waar Jezus vandaan komt en wie hij is – dat is geen kwestie van afkomst, van genealogie, van 

stamboom. En ook geografie, de geboorteplaats is niet van belang. Wat van belang is: Spreekt en 

doet Jezus vanuit God? (6:44v en 7:28-29). 
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De massa, de tempeloverheid kan niet verder denken dan het stramien Galilea – Juda. Een 

herkomst van God zelf valt buiten hun gezichtskring. Het gaat God niet om aardse / menselijke 

afkomst. Wel om de hemelse afkomst. Dat telt bij Jezus, maar net zo bij ons. Het gaat om onze 

verbondenheid met God.  

Ik heb daarom dat stukje over de keuze van David als koning er ook bij gekozen vanmorgen. 

Zeker als het om de messias gaat, is de lijn vanaf David en Bethlehem naar Jezus belangrijk. In 

allerlei teksten en liederen wordt dat duidelijk. We zongen er al van. En tegelijk is dat een 

verrassende lijn. 

Wie moet Samuël tot koning zalven? Niet de grote en oudere zonen van Isaï. Maar wel David. Hij 

is aanvankelijk niet eens aanwezig. Hij telt niet mee, staat achteraan in de rij. Hij is gewoon aan 

het werk bij de schapen en de geiten. Zoals ene herder dat doet. 

Maar het mooie is, dat God hem heeft gezien. En hem laat komen, van achteraf naar voren haalt. 

En dan is er nog meer met hem aan de hand: Hij is de jongste. En hij is een knappe jongen met 

rossig haar en sprekende ogen. Eigenschappen waarvan je de indruk krijgt: dat is meer voor een 

filmster. Dat kan niet goed gaan als er zo eentje koning wordt. 

En toch: het gebeurt. Een onverwachte wending: David wordt tot koning gezalfd. De olie en de 

zalving brengen hem de Geest. “Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de 

HEER.” 

Hij is een kind, een mens van God. Hij is steeds met God verbonden. Dat maakt hem belangrijk. 

En van daar uit wordt ook zijn afkomst en geslachtslijn van belang. Niet omgekeerd. Hij is niet 

belangrijk omdat hij uit Bethlehem komt. Nee, Bethlehem wordt pas belangrijk als David daar 

verbonden wordt met God door de Geest. 

Het maakt, dat ik ook naar Jezus kan kijken met en frisse blik. En niet hoef af te gaan op geografie 

en genealogie. Maar als hij uit God is geboren en getogen – dan maakt dat hem belangrijk. Wie 

daar zich over verwondert, kan mooie ontdekkingen doen aan Jezus. Hoe hij spreekt. Hoe hij 

handelt en wandelt. Ik kan dan ook vanuit mijn eigen traditie en achtergrond eigen vragen stellen 

aan Jezus. Ik hoef niet vast te houden aan iets omdat het zo hoort. Maar je mag open en vrij je 

verbondenheid met Jezus aangaan. Je verwonderen. Je laten verrassen. En dat ook open delen met 

anderen. En dan moeten we niet meteen in de kramp schieten. Of met een schisma dreigen. Juist 

een andere kijk kan verhelderen. Kan ontdekkingen betekenen. 

 

Tenslotte. 

Het arrestatieteam deed niks. Neemt Jezus niet mee, is zelfs enigszins onder de indruk van hem. 

Over de massa wordt gezegd: “44en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets.” 

Het komt over alsof Jezus onaanraakbaar is. Maar dat lijkt me toch niet vol te houden. Hij is wel 

aan te raken, te raken. En omgekeerd laat hij zich raken en aanraken door de mensenmenigte. 

Lichamelijk en emotioneel. 

Ik noem het eerder Jezus is onaantastbaar. Je krijgt geen vat op hem. Het arrestatieteam niet. De 

massa niet. Niemand niet. Wij ook niet. Dat is heilzaam. We kunnen hem niet beheersen en 

controleren. In die zin ontglipt hij ons. Terecht – we kunnen hem niet voor ons karretje spannen. 

Voor onze belangen inzetten. 

Overigens: Bij Johannes komt er in zijn evangelie nog een apart lijntje in het verhaal bij. Jezus 

zegt meermalen: mijn tijd is nog niet gekomen. Zijn tijd is de verhoging met kruis en opstanding. 

Dat komt nog. We lezen er t.z.t. over. En ook dit is heilzaam: met die tijd van Jezus komt het goed 

voor alles en iedereen. Onweerstaanbaar. Onaantastbaar. 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel  
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

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

 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

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 

- Als er crèche en nevendienst is: Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug. Wie dat 

wil kan de kinderen uit de crèche halen 

- Inzameling van de gaven:  

- 1e collecte: Rossing Center for Education and Dialogue 

- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 

 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen. 

Daarnaast kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. 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 568a (3x) 

- Uitzending en zegen 

 

(Zegenwens van Friedesheim) 

 

Ga van hier weg. 

Open je ogen, oren en hart, 

voor alles wat je oog ziet en je oor hoort. 

Voor allen die op je pad komen. 

Laat het een inspirerende ontmoeting worden. 

De HEER zal met je zijn, 

in de Naam van 

de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. 

 

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

- Orgelspel 

 


