Waar leef je van?

Dienst op zondag 5 maart 2017, Eerste zondag van de Veertigdagentijd (Invocabit = Roept hij
mij) om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Dienst voor en met mensen met een verstandelijke
beperking.
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Organist: Eugène Broekman
Met medewerking van mensen
van de Bijbelclub uit Tramzicht en anderen
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 voor op deze viering door orgelspel en stilte.”
En gaat zitten.
AAN HET BEGIN
Toewijding door kort orgelspel en direct aansluitend stil gebed
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Voorganger en gemeente gaan staan
Groet
Bemoediging (staande)
Gemeentezang: Intochtspsalm (staande): Psalm 91A (melodie: ‘Licht dat ons aanstoot in de
morgen’)
(We gaan zitten)
Aansteken van kaarsen. We zingen 3x: ‘In ons midden’ (op de melodie van ‘Vader Jakob’)
In ons midden, in ons midden,
brandt een kaars, brandt een kaars,
‘n kaars van licht en vrede,
‘n kaars van licht en vrede,
brandt voor allen, brandt voor allen.
Gebed aan het begin door Coby den Butter
Dank u wel, Here God,
dat we hier samen mogen komen,
in uw huis.
Dank u wel voor de mensen die er elke keer zijn.
Dank u wel voor de gasten die vandaag speciaal gekomen zijn.
We bidden u om een mooie dienst.
Help ons te ontdekken waar je echt van kunt leven.
Laat ons leren van Jezus, uw Zoon.
Amen.
Gemeentezang: Lied 105:1 en 2 ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (uit: Geroepen om te
zingen)
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2. Jij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt, hallelu, hallelu, halleluja.
Refrein: …
Smeekgebed onderbroken met gemeentezang: Lied 368d.
Eerst wordt het één keer voorgespeeld,
dan zingen we het een keer.
Vervolgens komen er drie intenties die we elke keer afsluiten met het lied.
1.
Here God,
we zijn hier gekomen.
En we hebben lekker geslapen: dak boven ons hoofd, een bed om op te liggen.
En we hebben heerlijk ontbeten: een broodje, thee, sap of ander drinken.
Maar er zijn zoveel mensen die dat moeten missen.
Voor wie het elke keer weer de vraag is of ze de volgende dag nog wel leven.
Voor al die mensen bidden en zingen we samen:
…
2.
Here God,
er zijn zoveel verleidingen.
We willen steeds meer eten. Steeds lekkerder eten.
We willen een steeds mooiere computer of auto.
We willen steeds meer de baas zijn.
Maar er zijn zoveel mensen
die helemaal niks hebben.
Of die er last van hebben dat er geen goede bazen zijn.
Voor al die mensen bidden en zingen we samen:
…
3.
Here God,
er zijn zoveel mensen die moeten lijden.
Door oorlog en geweld,
door plagen en pesten.
Maar ook door ziekte en pijn.
En mensen gaan dood.
Dan is de zon weg in hun leven.
En is het stik donker in ons bestaan.
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Dan weet je het niet meer
waar je het zoeken moet.
Voor al die mensen bidden en zingen we samen:
…

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord door Bert van der Ven
Here God,
dank voor uw woorden.
Dank voor de woorden die opgeschreven staan.
Dank voor de verhalen die over U verteld worden.
Help ons om er goed naar te luisteren.
Help ons om ze te begrijpen.
Laat ons gehoorzaam zijn.
Laat ons leven zoals u dat wilt!
Amen.
Gemeentezang: Lied 382 ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (uit: Hemelhoog)
Gesprek met de kinderen:
Ik zeg iets over de aanloop naar Pasen toe.
Dan kan het weerbericht op de beamer.
Deze week vertelt Pieter/Petra Zonneschijn: Daar ben ik weer met het weer!
Vandaag trekt een donkere wolk over de woestijn. Er klinken geluiden die je
liever niet zou horen. Maar gelukkig zien we ook iets anders. In de verte wordt
het licht. Dat ziet er veel beter uit!
Wat zou dat licht kunnen zijn, dat er aan komt?
We gaan op weg naar Pasen, naar Jezus die opstaat. Naar de zon die op gaat over een
wereld in het donker. Iedere dag komt de zon op. En straks met Pasen vieren we, dat
het licht de duisternis heeft overwonnen. Want Jezus stond als eerste op uit de dood.
Het leven wint het van de dood.
En we zullen elke zondag een verhaal lezen, dat als een straal om de zon komt te staan.
Want in elk verhaal zie je als iets van dat licht.
Maar zo ver is het nog niet. Het gaat nu eerst over Jezus in de woestijn.
Verbeelding van deze zondag op de beamer.

5

Vandaag horen we het verhaal daarover.
Er is iemand bij Jezus die donkere dingen zegt. Maar daar luistert Jezus niet naar. Hij
luistert naar God.
Maar het is héél spannend. De donkere stem zegt wél dingen die erg leuk zijn. Heel
verleidelijk.
En hij probeert Jezus te testen. Hij wil Jezus ompraten. Maar Jezus laat het niet
gebeuren.
Ik ga jullie ook uit proberen, op de proef stellen, testen.
Ik geef je deze pot snoep mee naar de nevendienst.
Maar ik zeg erbij: jullie moeten hem straks ook weer helemaal vol mee terug nemen.
Niemand mag er iets uit snoepen.
Zou dat lukken?
We zingen met de kinderen: ‘De zon komt op en geeft ons licht’

2. Sta op en kijkje ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
3. O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
Het licht en de pot snoep worden door de kinderen meegenomen
Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 (Bijbel in gewone taal) door Luc Sangers, Fenna Weidenaar en
Hanneke van der Ven:
H4
1-3

Wie leest:
Hanneke

Tekst
De Geest bracht Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel
proberen om Jezus te laten zondigen.
Veertig dagen en nachten was Jezus in de woestijn zonder iets
te eten. Hij had erge honger gekregen.
Toen kwam de duivel naar hem toe en zei:
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Hanneke

‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen in
brood moeten veranderen!’
Maar Jezus antwoordde:
‘In de heilige boeken staat:
«Alleen van brood kan een mens niet leven. Maar hij leeft van
elk woord dat God spreekt.»’
Toen nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem.
Hij zette hem op het dak van de tempel, en hij zei:
‘Jij bent toch de Zoon van God?
Spring dan naar beneden!
Want in de heilige boeken staat:
«God geeft zijn engelen de opdracht om je op te vangen.
Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’
Maar Jezus zei:
‘In de heilige boeken staat ook dit:
«Je mag de Heer, je God, niet uitdagen
om zijn macht te bewijzen.»’
Daarna nam de duivel Jezus mee naar een heel hoge berg.
Hij liet hem alle machtige koninkrijken van de wereld zien,
en hij zei:
‘Ik geef jou al die koninkrijken.
Maar dan moet jij voor mij knielen en mij eren.’
Maar Jezus zei:
‘Ga weg, Satan. In de heilige boeken staat:
«Kniel alleen voor de Heer, je God,
en vereer alleen hem.»’
Toen ging de duivel weg,
en meteen kwamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Gemeentezang: Lied 886:2
Verkondiging:
a. Ik praat over tijd in het dagelijks leven aan de hand van een klok en een kalender.
Hoe weet je hoe laat het is?
> Klok, horloge
> licht, donker, dag, nacht, zon, maan
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Hoe weet je welke dag het is?
Of welke maand?
> seizoen: lente, zomer, herfst en winter.
> kalender

b. Ik praat over de kalender van de kerk.
Er is ook een kalender van de kerk.
Die wordt bepaald door alles wat er met Jezus is gebeurd.
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Noem eens een paar dingen die bij Jezus gebeurd zijn.
> Geboorte, doop, rondwandelen, lijden, kruis, sterven en op staan.
Hoe kun je in de kerk zien in welke tijd van het leven van Jezus we zijn?
> Kleuren van de stola, de borden op Avondmaalstafel en bij de spreekstoel en bij de
bloemen.
> We gaan van feest tot feest:

> Op een andere manier in beeld gebracht:
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c. Over de Veertigdagentijd
Weet je welke tijd het nu is in de kerk? Waar zijn we op de kalender?
> We gaan op weg naar Pasen. We zijn in de Veertigdagentijd
Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Nieuw leven. De zon gaat op.
Zo’n groot feest kun je nóg beter vieren als je je voorbereidt. Dat gebeurt in de
veertigdagentijd. In die Veertigdagentijd zijn we nu.
Hoe bereiden jullie je voor op een groot feest?
> Nadenken over wat je allemaal nodig hebt.
Zo ging dat ook bij Jezus. Hij denkt goed na over wat er gaat gebeuren. En op wat hij de
mensen zou gaan vertellen. Hij was toen veertig dagen in de woestijn, zonder eten.
1.
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2. Er klinkt een donkere stem bij Jezus.
“Heb je honger? Dan maak je toch gewoon van die stenen brood!”

“Nee,” zegt Jezus. Het gaat bij God niet alleen om brood om te eten. Maar ook om brood om
van te leven – de woorden van God.”
3. Dan klinkt de donkere stem nog een keer. Jezus is op het dak van de tempel.
De stem zegt: “Kom op! Spring dan naar beneden!

De engelen van God zullen je vast opvangen!”
Maar Jezus zegt: “Zo daag je God niet uit!”
4. Dan klinkt de donkere stem voor de derde keer. Nu is Jezus op een hoge berg. Hij kan alle
landen in de buurt zien.
De donkere stem zegt: “Jij krijgt al die landen, als je voor mij knielt.”

Maar weer zegt Jezus: “Nee, zo doe je niet bij God. Ik wil alleen maar knielen voor God.”
En dan houdt de donkere stem op te spreken.
Jezus gehoorzaamt niet aan de donkere stem.
5.

11

d. Waar leef je van?
Jezus gehoorzaamt wel de stem van God. Hij luistert naar wat God zegt! Hij leert, dat je ook
leeft van de woorden van God.
Dat leert hij in de Veertigdagentijd in de woestijn.
Jezus denkt dus goed na in de woestijn.
Hoe kun jij nadenken? Zijn er ook plekken waar jij goed kunt nadenken? Welke zijn dat?
Waarom? En over wat voor dingen kun je daar goed nadenken?
In de kerk is de veertigdagentijd een bijzondere tijd.
Het is een tijd om na te denken over hoe Jezus leefde.
En over hoe je zelf leeft.
Sommige mensen gaan in de veertigdagentijd meer bidden.
Of ze vasten. Weet je wat dat betekent?
> een tijd minder of niet eten.
Maar je kunt ook op andere manieren vasten:
> niet snoepen, minder televisie kijken of niet computeren bijvoorbeeld.
Zo houd je tijd of geld over.
En dan ontdek je waar je van leeft.
Waar leef jij van?
> eten en drinken
> een huis om in te wonen
> geld om iets te kopen
> liefde en aandacht, zorg
Maar zegt Jezus: je leeft ook van de woorden van God. Dat heeft hij in de woestijn ontdekt.
En wij mogen ook leren van die woorden van God.
We nemen er vanmorgen tien; tien woorden van God: onder Gods dakje
Ik haal Tjeerd erbij om te helpen.
Je mag je vuisten ballen (maar niet om boosheid te suggereren). Er wordt een gedichtje
opgezegd, zie hieronder, en bij elke regel komt een vinger te voorschijn. Tien, net zo veel als
de tien wegwijzers die God aan Mozes gegeven heeft. Als alle tien vingers er zijn, worden de
handen met de vingers tegen elkaar gezet, zodat er een 'dakje' ontstaat. Je mag het dakje op je
eigen hoofd of dat van een ander zetten.
Rechter duim: Ik ben God die altijd bij je is

12

Rechter wijsvinger: Ik ben God die niet voor te stellen is
Rechter middelvinger: Gebruik mijn naam alleen maar goed
Rechter ringvinger: Werken is nodig, maar rusten moet
Rechter pink: Belangrijk zijn pappa en mamma voor jou
Linker duim: Maak niets kapot en sla niet dood
Linker wijsvinger: Blijf trouw aan wie je liefde bood
Linker middelvinger: Pak niet wat van een ander is
Linker ringvinger: Liegen over iemand, dat is mis
Linker pink: Wees niet jaloers op wat iemand is of heeft.
Wees blij dat je onder Gods dakje leeft.
(bewerking uit Bonnefooi, jaargang 8, nr. 2) (AVW)
e. Afsluiting en samenvatting met Lied 539
1. Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.
2. Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken,
- ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker.
3. Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bidt alleen tot God de Heer,
dien hem heel je leven.’
5. Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.
Amen.
Meditatief moment: orgelspel
Gemeentezang: Lied 538:1 en 4
Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug
Hoe is het met de pot snoep gegaan?
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DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Here God,
dank u wel, dat Jezus niet geluisterd heeft naar de donkere stem.
Dat hij gehoorzaam is gebleven aan u.
Dank u wel, dat hij ons leert wat echt belangrijk is in het leven.
Zeker, eten en drinken – we kunnen niet zonder.
Maar we kunnen ook niet leven zonder de woorden van u.
Help ons om die woorden te horen.
Om ze te doen.
Here God,
dank u wel, dat Jezus ons ook leert om goed na te denken.
Om niet zomaar naar alle stemmen te luisteren die je hoort.
Maar om even stil te zijn voor je zelf
en dan te bedenken luister ik wel of luister ik niet.
Here God,
help ons zo om ons goed voor te bereiden op het grote feest van Pasen.
Jezus die opstaat uit de dood.
De zon die het licht en warm maakt voor iedereen.
Tussenspel
Stil gebed
Onze Vader
Delen van de bloemengroeten
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Inzameling van de gaven
Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.
AAN HET EINDE
Gemeentezang (staande) slotlied: Lied 675
Uitzending
Zegen
Gemeentezang: Lied 431C: “Amen!” (3x)
Orgelspel
Inzameling van de gaven bij de uitgang

