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Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de viering van
zondag 8 april 2018;
Elfde zondag van de zomer
Plaats: Ontmoetingskerk
Aanvangstijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Organist: Jan de Geus

Thema: Ik zou zo graag…
Bijzonderheden: Dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Met medewerking van mensen van de Bijbelclub uit Tramzicht en anderen
--------------------------------------------------------------------------------De paaskaars brandt
Ruimte voor ontmoeting in de hal en de kerkzaal
Muziek vooraf: Orgelspel
We worden stil
De dienstdoende ambtsdragers komen binnen
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De voorganger heet allen welkom
AAN HET BEGIN
Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
We gaan staan
Groet
Bemoediging
We zingen: Intochtslied (staande): Lied 216
We gaan weer 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:
Here God,
het is fijn om hier te zijn,
bij u aan huis.
Dank u wel, dat we mogen komen.
Wat wij mensen doen soms dingen
waarvan we weten dat ze niet goed zijn.
Niet voor ons of niet voor een ander.
En u wordt er ook al niet blij van.
Maar toch doen we ze,
omdat we ons niet kunnen inhouden.
Heer,
God van ons leven,
blijf van ons houden!
Wees hier in ons midden.
Leer ons u kennen,
Jezus Christus.
Amen.
We zingen: Psalm 116:1 en 3
Hanneke van der Ven vertelt haar verhaal.
Smeekgebed, besloten met zingen: Heer, ontferm U!
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We zingen (loflied): Lied 624
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
Gesprek met de kinderen
Laat een afbeelding van de roze olifant zien op de beamer
Wat is dit?

Haal het plaatje weg.
Doe je ogen dicht. Je mag nu niet aan de roze olifant denken.
Waar denk je nu aan?
Lukt het om aan de opdracht te voldoen?
Hoe doen je dat?
Is het moeilijk om iets niet te doen?
In het verhaal van vandaag mogen Adam en Eva ook iets niet.
Dat lukt prima, totdat de slang ze op een ander idee brengt.
Wie zijn schuld is dat eigenlijk?
Daarover gaat het in de kindernevendienst.
We zingen met de kinderen: Lied 187 (uit Geroepen om te zingen)
Het licht wordt door de kinderen meegenomen
Schriftlezing: Genesis 3, diverse gedeelten (Startbijbel)
1 De slang was het slimst van alle dieren die God, de Heer, had gemaakt. Op een keer zei hij
tegen de vrouw: 'God heeft natuurlijk gezegd, dat jullie van geen enkele boom in de tuin
mogen eten.'
2-3 Maar de vrouw antwoordde: 'Dat mogen we wél! We mogen alleen niet eten van de boom
die midden in de tuin staat. Want God heeft gezegd: Van die boom mogen jullie niet eten.
Jullie mogen die boom zelfs niet aanraken. Anders zullen jullie sterven.'
4-5 'Welnee,' zei de slang, 'jullie zullen helemaal niet sterven! Maar God weet wat er gebeurt
als jullie van die boom eten. Jullie zullen heel wat ontdekken! Jullie zullen net als God zijn en
weten wat goed en wat verkeerd is.'
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6 De vrouw zag dat de boom mooi was en lekkere vruchten had. Wat zou ze graag wijs willen
worden! Ze pakte een vrucht en at ervan. Ze gaf er ook een 7 aan haar man en hij at ook.
Toen ontdekten ze, dat ze naakt waren. Ze maakten vijgenbladeren aan elkaar vast en deden
die om hun heupen.
8 Toen het avond werd wandelde God, de Heer, in de tuin. De mens en zijn vrouw hoorden
zijn voetstappen en verstopten zich voor hem tussen de bomen.
9 Maar God, de Heer, riep de mens: 'Waar ben je?'
10 'Ik heb me verstopt,' antwoordde de mens. 'Toen ik uw voetstappen hoorde in de tuin, werd
ik bang. Want ik ben naakt.'
11 'Wie heeft je verteld datje naakt bent?' vroeg God. 'Heb je dan toch gegeten van de boom,
waarvan je niet mocht eten?'
12 'Het komt door de vrouw die u mij hebt gegeven,' antwoordde de man. 'Zij gaf mij een
vrucht en ik heb ervan gegeten.'
13 'Wat heb je nu gedaan?' zei God, de Heer, tegen de vrouw. Ze antwoordde: 'De slang
haalde me over om te eten en toen deed ik dat.'
14 Toen zei God, de Heer, tegen de slang: 'Vervloekt ben je, omdat je dit gedaan hebt. Alle
dieren zullen je uit de weg gaan, de tamme en de wilde. Je zult op je buik kruipen en stof eten,
je hele leven lang.
15 Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn. Ook jullie nakomelingen zullen vijanden
zijn. ~ De nakomelingen van de vrouw zullen jouw kop vertrappen, jij zult in hun hiel bijten.'
16 Tegen de vrouw zei hij: ‘Als je in verwachting bent, zul je het moeilijk hebben.
Je zult pijn hebben als je kinderen geboren worden.
Je man zal zeggen wat je moet doen,
maar toch zul je bij hem willen zijn.'
17 Tegen de man, Adam, zei hij:
'Je hebt gedaan wat je vrouw vroeg.
Je hebt gegeten van de boom, waarvan je niet mocht eten.
Daarom zul jij het ook moeilijk hebben.
De grond zal vervloekt zijn.
Je zult hard moeten werken om genoeg te eten te hebben,
je hele leven lang.
18 Er zullen dorens en distels opkomen als je zaait.
Je zult moeten eten wat in het wild groeit.
19 Je zult heel hard moeten werken voor je brood,
tot je sterft en weer aarde wordt.
Want je bent van aarde gemaakt.
Je was stof en je zult weer stof worden.'
20 De man, Adam, noemde zijn vrouw Eva. Dat betekent: leven. Want Eva is de 21 moeder
van al het menselijk leven. God, de Heer, maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van
dierenhuiden. Die moesten ze aantrekken.
22 'De mens is nu net als ik. Hij weet wat goed en wat verkeerd is,' dacht God, de Heer. 'Ik
wil niet, dat hij ook nog eet van de boom van het leven. Want dan blijft hij altijd leven.'
23 Daarom stuurde God, de Heer, de mens weg uit de tuin van Eden. God had de
24 mens van aarde gemaakt. Nu moest de mens op die aarde gaan werken. Zo joeg God de
mens weg. Aan de oostkant van de tuin van Eden zette God cherubs neer met een blinkend
zwaard. Niemand kon meer bij de boom van het leven komen.
We zingen: Lied 836:1,2 en 3 (op de melodie van Gezang 463, Liedboek voor de kerken)
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Verkondiging
1. De slang

Hebben jullie wel eens een slang gezien?
Waar?

Auto huisarts
Ziekenauto
Slang
• Kan zijn huid afwerpen en zich vernieuwen > nieuw leven.
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•
•

Doet denken aan gif én aan genezing.
Doet denk aan verleiden, uitdagen. Heeft een dubbele tong.

2. Rollenspel
Koektrommel
Iemand die de slang speelt

Ik ga een soort spel spelen. Wie wil er mee doen?
Ik zet hier een trommel met koek neer.
Wie wil er een koekje?
Maar je krijgt hem niet.
We spreken af, dat jullie van die koek afblijven.
Ik ga even weg.
En straks kom ik terug.
Ik ben benieuwd of jullie er van af kunnen blijven.
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Wie de slang speelt probeert op een gegeven moment de deelnemers op te porren toch een
koekje te nemen.
Niemand merkt het dat er een paar uit de trommel zijn.
Er zijn er in de keuken nog wel meer.

Ik kom terug.
En hoe ging het?
Heeft iemand een koekje genomen?
Vaak schuiven mensen het af: er zijn toch koekjes genoeg. Iemand anders zei dat het wel
mocht.
Dan geef je anderen de schuld.
We gaan kijken hoe het in het Bijbelverhaal gaat.

God heeft de tuin van Eden geschapen. Er stonden veel bomen in die tuin. God zei tegen
Adam en Eva: 'Je mag van alle bomen eten, behalve van één boom. Eet nooit fruit van de
boom van kennis van goed en kwaad.'
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In de tuin was ok een slang. De slang was het slimst van alle dieren die God, de Heer, had
gemaakt. Op een keer zei hij tegen de vrouw: 'God heeft natuurlijk gezegd, dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten.'
Maar de vrouw antwoordde: 'Dat mogen we wél! We mogen alleen niet eten van de boom die
midden in de tuin staat. Want God heeft gezegd: Van die boom mogen jullie niet eten. Jullie
mogen die boom zelfs niet aanraken. Anders zullen jullie sterven.'
'Welnee,' zei de slang, 'jullie zullen helemaal niet sterven! Maar God weet wat er gebeurt als
jullie van die boom eten. Jullie zullen heel wat ontdekken! Jullie zullen net als God zijn en
weten wat goed en wat verkeerd is.'

De vrouw zag dat de boom mooi was en lekkere vruchten had. Wat zou ze graag wijs willen
worden! Ze pakte een vrucht en at ervan. Ze gaf er ook een aan haar man en hij at ook.
Toen ontdekten ze, dat ze naakt waren. Ze maakten vijgenbladeren aan elkaar vast en deden
die om hun heupen.
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Toen het avond werd wandelde God, de Heer, in de tuin. De mens en zijn vrouw hoorden zijn
voetstappen en verstopten zich voor hem tussen de bomen.
Soms dan verstop je je als je iets gedaan hebt wat niet mag. Dan hoop je dat je niet gevonden
wordt. Wie heeft zich wel eens verstopt toen je iets deed dat niet goed was?
Voorbeeld van mij thuis: ton met teer open gemaakt, verstopt onder het bed van mijn vader en
moeder. Ik was makkelijk te vinden: de voetstapjes met de teer wezen de weg…
Terug naar het verhaal van Adam en Eva.
Maar God, de Heer, riep de mens: 'Waar ben je?'
'Ik heb me verstopt,' antwoordde de mens. 'Toen ik uw voetstappen hoorde in de tuin, werd ik
bang. Want ik ben naakt.'

'Wie heeft je verteld dat je naakt bent?' vroeg God. 'Heb je dan toch gegeten van de boom,
waarvan je niet mocht eten?'
'Het komt door de vrouw die u mij hebt gegeven,' antwoordde de man. 'Zij gaf mij een vrucht
en ik heb ervan gegeten.'
'Wat heb je nu gedaan?' zei God, de Heer, tegen de vrouw. Ze antwoordde: 'De slang haalde
me over om te eten en toen deed ik dat.'
Luister goed hoe het nu gaat in het gesprek tussen God en Adam en Eva.
God vraagt: Heb je toch gegeten van de boom waar jen niet van mocht eten?
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Wat zegt Adam dan?
…
Het komt door de vrouw die u me hebt gegeven. Het komt door Eva! Hij schuift de schuld af
op Eva. Hij wijst met zijn vinger naar Eva.
En wat zegt Eva dan?
…
Het komt door de slang. Die heeft me overgehaald. Eva schuit de schuld af op de slang. Zij
wijst met haar vinger naar de slang.
Dat is wat mensen vaak doen als ze iets niet goed deden: de schuld op anderen afschuiven.
Soms zelfs op God. Soms op anderen om je heen.
En dan gaat het verhaal nog even een klein stukje door:

Toen zei God, de Heer, tegen de slang: 'Vervloekt ben je, omdat je dit gedaan hebt. Je zult op
je buik kruipen en stof eten, je hele leven lang.
Tegen de vrouw Eva zei hij: ‘Als je in verwachting bent, zul je het moeilijk hebben.’
En tegen de man, Adam, zei hij:
'Je hebt gedaan wat je vrouw vroeg.
Je hebt gegeten van de boom, waarvan je niet mocht eten.
Daarom zul jij het ook moeilijk hebben.’
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God wilde niet dat Adam en Eva nog in de tuin zouden blijven. Hij wilde niet dat ze nog van
de boom van het leven zouden gaan eten. Daarom moesten ze de wereld in. En leven zoals
wij. Met mooie dingen, en met vervelende dingen. Met lachen, maar ook huilen. Met vreugde,
maar ook verdriet. Met pijn, maar ook genezing. Met leven, maar ook met dood.
(Afbeelding beamer weg)
Tot slot.
God laat ons niet zomaar de wereld in gaan. Naakt, zonder kleren. Hij gaf Adam en Eva een
jas van de huid van een dier. Dan zijn ze toch beschermd tegen de koud en de regen en de
wind.
Vandaag de dag hebben we onze eigen kleren die we in de winkel kopen. Of die iemand voor
je maakt.
Zo zorgt God voor ons.
Dat doet God dus óók als wij fouten maken. Als we dingen niet goed doen. Zelfs als we het
afschuiven op een ander. Zelfs als we met onze vinger naar een ander wijzen, zelfs dan wil hij
toch voor ons zorgen.
Maar het is goed als we laten merken, dat we het zelf zijn die iets niet goed hebben gedaan.
Als je je eigen fouten toegeeft. Je eigen schuld bekent.
Weet je nog wel feest we vorige week in de kerk hebben gevierd?
…
Nu, dat Paasfeest laat ons elke keer weer zien:
Omdat Jezus is opgestaan mogen wij ook opstaan uit onze duisternis, uit wat wij niet goed
doen.
Jezus zorgt voor vergeving van fouten; voor licht in het donker, voor leven in de dood.
Zo mogen we steeds opnieuw beginnen.
En leven!
Amen.
Meditatief moment: orgelspel
We zingen: Lied 632
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader,
afgewisseld met een paar keer zingen van Lied 256
Bert:

Wij danken U, dat we altijd bij U mogen komen,
ook als we niet volmaakt zijn,
ook als we ons naakt voelen
zoals Adam en Eva,
ook als we door de mand gevallen zijn
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omdat we zo graag het verkeerde doen.
Wij vragen U: wilt U ons vergeven?
Wilt U ons helpen om te kiezen voor het goede,
ook als we dat soms moeilijk vinden,
of als we bang zijn,
of als het ons wat kost om goed te doen.
Wij willen mensen zijn, die lijken op U.
Zo bidden en zingen we samen:
…
Peter
Here God,
we bidden voor mensen die het moeilijk hebben in het leven.
Die moeten lijden aan pijn en verdriet.
Die boos en bang zijn.
Die ziek zijn of gaan sterven.
We bidden u voor de onzekerheid
die er is bij zoveel mensen met een beperking.
Door andere beslissingen in de politiek
wordt het lastig om werk te houden of ander werk te vinden.
En het is de vraag hoe je toekomst er uit ziet.
Wilt u met uw liefde erbij zijn.
Zo bidden en zingen we samen:
…
Heer,
we danken u voor de koninklijke onderscheiding voor Marcel Sijbrandij
en zijn werk voor onze gemeenschap.
We danken u voor het huwelijksjubileum van het echtpaar Beekhuizen-Dorrestijn en De
Goijer–Vermeulen. Hoe pijnlijk dat soms ook kan zijn.
We bidden u voor de zieken onder ons: Suze Vonk, Clasien Linnenbank-Cornelisse, Toon
van der Krift, Jan Timmerman, Eugène Broekman, Cor Kühlman en Anneke Bouman.
Om nabijheid en kracht.
Zo bidden en zingen we samen:
…
Stil gebed
Zo bidden en zingen we samen:
‘’’
Het Onze Vader
Delen van de bloemengroeten
Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug
Inzameling van de gaven
Eerste collecte (zwarte zak):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tweede Collecte (groene zak): is bestemd voor het werk van de kerk
Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.
AAN HET EINDE
We zingen (staande) slotlied: Lied 416:1 en 4
Uitzending
Zegen:
Ik bid, dat ons leven wordt gedragen
door de liefde van God,
die alles heeft geschapen,
ook jou en mij,
en die daarover zei: Het is goed!
Dat ons leven wordt gedragen
door de genade van Jezus,
die alle zonde wegdroeg
en ons wil vergeven.
Dat ons leven wordt gedragen
door de troost van de Heilige Geest,
die in ons woont,
die een licht is op onze weg
en ons helpt om het goede te kiezen.
We zingen: Lied 431C
Orgelspel
Inzameling van de gaven bij de uitgang voor het onderhoud van het kerkgebouw

