Liturgie voor de open lucht dienst van zondag 24 juni 2018
Plaats: Speeltuin Kloosterplantsoen
Aanvangstijd: 10.00 uur
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Cantor: Menso Bosma
M.m.v. een ensemble van leden van het IJsselsteins fanfare orkest Excelsior
Thema: Elkaar ontmoeten om tot rust te komen
Protestantse gemeente te IJsselstein
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Welkom door de voorganger
AAN HET BEGIN
Toewijding door stil gebed - We gaan staan
Groet
Bemoediging

We zingen: Psalm 62:1 en 2
Saamhorigheid, Klaas van Eijbergen
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door Thea van Dijk
Samen zijn is een blij gevoel
dat geen inspanning vraagt,
want samen met God is het doel.
Woorden vinden de mond
om anderen te troosten,
als het geloof staat in goede grond.
Onzichtbaar is Gods liefde,
maar voelbaar Zijn aanwezigheid.
Zijn waarheid is onze geliefde.
Als een Vader is Hij nabij,
en geeft ons Zijn genade.
Geloof in Hem maakt blij.
God leert ons het leven,
met onze naasten te delen.
Zo kan Zijn liefde worden doorgeven.
Samen zijn is het streven
om Gods geloof aan anderen
elke dag weer door te geven.
Gebed aan het begin
Goede God,
open onze ogen voor uw werkelijkheid;
laat ons zien uw ongekende macht!
In het land van angst, de stormen en de tegenwind
brengt U rust
en maakt U mild de verharde harten en harde koppen.
We bidden U:
geef ons inzicht;
verwarm ons hart;
neem weg de angst.
Kom en waak overdag
en ook naast onze slaapplaats.
Goede God,
spreek woorden die vertrouwen scheppen.
Laat ons uw stem horen met vertrouwde woorden ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’
Dit geeft aan de mens grond onder de voeten.
We bidden U:
open onze ogen;
open onze oren;
verzacht ons gemoed;
neem weg wat ons benauwt;
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kom en deel met ons het leven.
Amen.
We zingen: Psalm 62:4 en 5
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Gesprek met de kinderen:
Jullie krijgen vandaag een paar verhalen te horen.
David en Goliath, regenboog, licht, en door samenwerken bereiken we veel.
Daar gaan jullie in groepjes mee aan de gang.
Ik ga een ander verhaal vertellen. Ik zal jullie al iets er van verklappen.
Wat is een storm?
Wel eens meegemaakt?
Waar? Op zee?
Hoe is het om een storm mee te maken?
Soms zeggen mensen: In mijn leven waai een storm? Wat zouden ze dan bedoelen?
Ik ga een verhaal vertellen over Jezus. Hij maakt met zijn vrienden een storm mee. Op
een meer. De vrienden worden doodsbang. En Jezus? Die ligt te slapen…..
Als hij wakker gemaakt is, zegt hij tegen de vrienden: Je hoeft niet bang te zijn!
Vertrouw maar op mij! Dan komt het goed!
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We zingen samen: Lied 935
De kinderen gaan naar de nevendienst

Smeekgebed:
God,
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wij zijn allemaal wel eens bang,
bang voor wat komen gaat,
bang voor het donker,
bang om alleen te zijn.
De één heeft dat sterker dan de ander.
Help ons
naar elkaar te luisteren
en er voor elkaar te zijn,
zodat we minder bang worden
en meer durven.
God,
geef dat we ze niet laten stikken,
de mensen die ons nodig hebben,
omdat ze het alleen niet redden.
Geef dat we er niet aan voorbij lopen,
aan die hongerige gezichten,
die verdrietige ogen,
die doffe ellende van heel ver weg.
We zien het bijv. aan de vluchtelingen,
over land of over zee.
Geef dat we ze niet in de steek laten
met smoesjes en veel excuses,
omdat er zovéél is dat aandacht vraagt
en je toch niet álles kunt ...
Geef dat we niet zomaar doorgaan,
niet zomaar dóóreten en dóórleven,
alsof er niets aan de hand is.
Geef ons de bereidheid
om bij onszelf iets te veranderen,
zodat wij een stapje terug doen
en zij een stapje vooruit.
Geef ons het lef
om samen aan tafel te gaan zitten
en onze mening en ons brood te delen.
En doe ons dan ervaren
dat niemand tekort komt ...
Heer, hoor ons!
Er ligt veel aan ons.
Maar soms staat het water ons zó aan de lippen
of is de storm in ons bestaan zo heftig,
dat we bang zijn dat u van uw kant slaapt.
Daarom, o God, bidden we samen:
Heer, ontferm U!
Amen.
(Brokerhof-van der Waa, Zeg het maar gewoon, p. 61)
We zingen het loflied: Lied 864:1 en 4 (Gezang 409 Liedboek voor de kerken)
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DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Marcus 4:35-41
door Thea van Dijk
Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het
meer oversteken.’ 36Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al
zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de
golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar hij lag achter in de
boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet
schelen dat we vergaan?’ 39Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe
en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal
tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog
steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch,
dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
35

We zingen: Lied 836:2, 3, 4 en 5 (op de melodie van Gezang 463 Liedboek voor de kerken)
Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
“Waar zal het over gaan bij de Open Luchtdienst dit jaar?” Zo zaten we een paar weken
terug bij elkaar. Nou iets met ontmoeten. Het is goed om te laten zien dat we uit de
Ontmoetingskerk komen. We ontmoeten de mensen uit de wijk. We ontmoeten
gemeenteleden. En we ontmoeten God. “Maar waar komen we ook weer samen?” – Kunnen
we daar iets mee? Kloostertuin – een plek van bezinning en stilte. De speeltuin – een plek van
ontspanning en plezier. “En wat is er dan uit de Bijbel te lezen? Iets van het leesrooster uit de
kerk? Iets anders?” Het rooster geeft een stukje uit Marcus als mogelijkheid. Dat wat Thea
ook heeft gelezen. Over de storm op het meer. En over leerlingen die doodsbang zijn. En over
Jezus die doodleuk ligt te slapen. En toen vielen de puzzelstukjes op zijn plek. Elkaar
ontmoeten om tot rust te komen. Daar vatten we mee samen waar het vandaag over gaat.
Inmiddels voelen we ons na drie keer Open Luchtdienst hier wel thuis. Op deze bijzondere
plek. En zo prachtig aangelegd en onderhouden door de Stichting Speeltuin
Kloosterplantsoen.
Hier, onder de grond, liggen de restanten van het Middeleeuws kloosterleven begraven. Oude
muren, straatjes, gebruiksvoorwerpen. Bij de ingang van de speeltuin houdt monnik
Nicholaus de wacht. Waarom hij daar staat? Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van
het Kloosterplantsoen. In de middeleeuwen stond hier een cisterciënzer klooster. Er was in die
tijd veel strijd tussen de Graven van Holland en de Bisschop van Utrecht. IJsselstein lag daar
precies tussen. Het klooster werd bezet en de binnenstad werd beschoten. Dat was niet de
bedoeling. In 1482 is het klooster afgebroken en in de binnenstad weer opgebouwd:
Mariënberg (nu Brasserie de Kloostertuin).
Het klooster hoorde bij een grotere beweging van kloosters die her en der ontstonden. Vooral
vanuit Frankrijk. Het hoorde bij één van de orden die toen ontstonden – die van de
Cisterciënzers. En deze orde was een reactie op een andere orde. Men vond die te slap en
wilde een strengere regel. Wie toetreedt tot de Cisterciënzer Orde doet vijf geloften:
➢ Gehoorzaamheid – tot de dood, de overste moet altijd gevolgd worden.
➢ Armoede – in de meest extreme mate, de kloosterling heeft geen bezit.
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➢ Zuiverheid – je brengt je lichaam ten offer aan God. Versterving is belangrijk:
maximale aandacht voor de ziel, minimale aandacht voor het lichaam.
➢ Verbetering van de zeden – het verdrijven van (seksuele) driften en hartstochten.
➢ Gebondenheid aan het klooster waar men geplaatst is.
De spiritualiteit was radicaal. Je hebt geen bezit, bent totaal arm. En je gaat zeven keer per
dag samen bidden. Alles was ingesteld op stilzwijgen. De kloosters en kerken waren sober
ingericht, met weinig kleur en weinig prikkels.
De spiritualiteit was ook progressief. Arbeid kreeg veel aandacht. De monniken zochten
bewust onontgonnen gebieden op om daar te werken. En die met moderne technieken te
ontwikkelen.
Kort samengevat: het was bidden en werken, ora et labora. Buiten hard aan het werk, keihard.
En binnen tijd voor stilte, bezinning. boete, rust, afzondering.
Juist kloosters en kloostergebruiken hebben voor mensen van vandaag aantrekkingskracht.
Dat zien we ook in onze gemeente terug. Jongeren en ouderen gaan graag een poosje naar een
klooster toe om er tot rust te komen. Om af te kicken van alle stormachtige gedoe,
gejaagdheid, prestatiedrang, onrust en nog veel meer. Of ze nu naar Taizé in Frankrijk gaan of
Berne en Hilversum hier dichterbij. En er is veel behoefte aan meditatieve mogelijkheden.
Om via stilte, concentratie en samenzijn tot rust te komen, tot je zelf, tot God. En dat in de
stormen van de tijd. Door al het moeten te laten, ontmoet je jezelf. Komt er ruimte voor jezelf,
de ander, ja ook voor God.
En inmiddels is het hier ook een speeltuin geworden. En besef je hoe goed het is om hier te
spelen en te ontspannen. Vaders en moeders. Maar ook opa’s en oma’s. Met kinderen en
kleinkinderen. Om tijd en ruimte te maken in je agenda voor het ontmoeten hier. Voor het
loslaten van al het ontmoeten om je heen.
En dan is daar ook het verhaal van Marcus. Het is een klein verhaal met grote thema's: het
overgaan van grenzen, angst, vertrouwen, geloof, en de aanwezigheid van God in het duister
van ons leven. Hier wordt het gebruikt om te laten zien wie Jezus is.
Er zijn verschillende elementen in het verhaal die de lastige omstandigheden van de leerlingen
aanduiden.
1. Het gaat om de sfeer van de avond en de komende nacht: duistere en dreigende krachten
zijn onzichtbaar maar doen hun werk.
2. Het gaat om de locatie: de zee is in de Bijbel steeds de plek van chaos en angst. Van
ondergang. Van verdrinken.
3. Het gaat om het weer: een hevige storm steekt op. De valwinden tussen de bergen in
Noordelijk Israël zorgen voor enorme golven en veel wind. Ook nu nog kan het op het
meer waar het verhaal zich afspeelt, in de avond plotseling ontzettend gevaarlijk zijn.
4. En het gaat om het reisdoel: de overkant, vreemd, onbekend, niet Joods land.
De leerlingen zijn doodsbang in die megastorm. En dan ligt Jezus nog te slapen ook! Heel
bizar! Je zou toch anders verwachten van hem! Maakt het hem dan geen moer uit, dat je
vergaat? Dat je je koppie onder voelt gaan? Wegzinkend in het donkere water…
Jezus wordt wakker en staat op. Hij spreekt de storm, de golven toe. En het wordt stil. “… het
meer kwam helemaal tot rust.”
Jezus slaapt. Dat is blijkbaar een houding die kan passen bij de stormen om je heen. Slapen in
drukte van onrust en gejacht en gejaag. Wie is hij toch?
Het is de leerlingen niet duidelijk. En het is ook elke keer weer een vraag: waar is Jezus? Wie
is hij? Wat moet je in vredesnaam met dat slapen van hem?
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Nacht, zee, storm, de overkant – het kan je allemaal in bedwang houden in je bestaan. Het kan
je spanningen geven. Het kan je doen opbranden. Het kan je depressief maken. Het kan je
weerbarstig en boos maken. Teleurgesteld, wanhopig. Eén en al frustratie, onzekerheid.
Waar is ons vertrouwen? Waar is ons geloof? Hoe kom je ooit toe aan die vrede en rust van de
Heer? Hoe kun je ooit zelf in alle stress en storm slapen?
1. Het grote woord van vandaag is dan in alle eenvoud: Jezus is de dreigende, boze machten
de baas. Hij is Meester aller dingen. Hij weerstaat de boze machten, storm en ontij, donk're
nachten en 't gevaar dat wij niet achten. Dat betekent blijven geloven, dat Gods kracht sterker
is dan alles wat wij kunnen bevatten. En we kunnen opnieuw zeggen en zingen: “Je hoeft niet
bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.” Dat is
de kern.
Wat kun je in stress en storm meer zeggen / doen dan alleen maar zeggen: Kom op! Doe
rustig aan! Vertrouw! Je hoeft niet bang te zijn!
Ik probeer:
2. Besef bij jezelf ook maar dat je bang en onzeker bent. Je bent niet dapper, omdat je
helemaal geen angst voelt. Maar je bent dapper, omdat je weet hoe je angst kunt overwinnen.
3. Vertrouwen, geloven – Vat het niet op als een hoeveelheid, een buffer een voorraad, een
tegoed. Dat houdt een keer op. Geloven is vertrouwen. Is een houding, een levenshouding. Je
houdt er rekening mee. Je stelt je er voor open. Je gaat je weg, aarzelend en dan weer vaster
en zeker.
4. Ik las een interview met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met
Carola Schouten. Ze had het gevoel, dat ze Nederland moest redden. Dat ze alles moest
controleren en beheersen. “Ik ben geneigd te denken dat resultaten afhangen van mijn
inspanningen, maar de Bijbel relativeert die neiging enorm. Afhankelijkheid vind ik moeilijk.
Maar als ik de controle durf los te laten en te vertrouwen op God, krijg ik rust.”
Dus hoe tegenstrijdig: door controle los te laten, krijg je rust / controle.
5. Het kan helpen om rust te nemen, tijd en ruimte in je agenda te maken. Om stilte te zoeken,
in een klooster. Om ontspanning te zoeken in een speeltuin.
6. Je open stellen voor de aandacht van anderen. Wat goed doet in een periode van
turbulentie: reacties van medeleven, kaarten, telefoon, bezoek, e-mails, enz. Medeleven werkt
als een rustgevende en warme deken om je heen.
Laten we elkaar ontmoeten om tot rust te komen!
Menso zingt het. ‘Mon âme se repose’
In vertaling:
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen,
mijn heil komt van Hem.
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.
Amen
Meditatief moment: Menso Bosma zingt Lied 62b ‘Mon âme se repose’
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We zingen: Lied 466 (Liedboek voor de kerken)
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Dankgebed
Voorbeden
Here God,
we hebben iemand nodig
die de problemen van onze gewonde wereld
niet uit de weg gaat;
die arm en rijk, hoog en laag
bijeenbrengt en verzoent;
die niet weegt en onderscheidt
naar ontwikkeling of huidskleur;
die de macht niet naar de ogen ziet
en of neerkijkt op de zwakken;
die wat onwaarachtig is bij name noemt
en woorden spreekt van zegen en vrede;
iemand op wie de mensheid af kan gaan.
Iemand die ook mij ziet zitten,
die mij helpt om te zijn wie ik mag zijn;
die mij leert wat liefde is;
die mij bevrijdt van zorg en angsten;
die mij stimuleert en accepteert;
die mijn tranen kent en mijn lach deelt.
Iemand die mij nodig heeft zonder mij te misbruiken,
die een weggenoot is op al mijn wegen;
die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen;
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die mijn leven zin en inhoud geeft.
Iemand, die volkomen te vertrouwen is.
Jezus, wat hebben wij U nodig!
Daarom bidden en zingen we samen:
…
(uit: Rakelings nabij van A.C. Bronswijk, p. 69)
Een stevige portie geloof
Wij bidden U,
om rust voor de rustelozen.
Schenk hun vervulling en blijvende rust
Wij bidden U,
om troost voor de treurenden.
Sterk hen met aandacht en levensechte warmte.
Wij bidden U,
om moed voor de moedelozen.
Vervul hen met nieuwe energie en volharding.
Wij bidden U,
om sterkte voor de zwakken.
Geef hun weerbaarheid en duurzame kracht.
Wij bidden U,
om hoop voor de wanhopigen.
Toon hun weer uitzicht en levende hoop.
Wij bidden U,
om raad voor de radelozen.
Biedt hun een basis en vaste zekerheid.
Wij bidden U,
om geloof voor de kleingelovigen.
Leidt hun voeten op de weg van vertrouwen.
Wij bidden U voor al uw mensen,
om een leven met rust, troost, moed, hoop, raad en
veel geloofsvertrouwen.
Tussenspel
Stil gebed
Onze Vader
Delen van de bloemengroet
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Inzameling van de gaven
Eerste collecte (zwarte zak): Help de straatkinderen in Colombia
Tweede Collecte (groene zak): is bestemd voor het werk van de kerk
Intussen luisteren we naar: ‘Stil mijn ziel, wees stil’ (Opwekking 717)
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
Wie dat wil kan de kinderen ophalen bij de oppas
AAN HET EINDE
We zingen (staande) slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’ op de melodie van ‘Land of hope and
glory’
Uitzending - Zegen:
God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Zegen ons met die stilte,
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
(Tekst van Jan Sutch Pickard)
Gemeente: Amen! (Gesproken)
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