Liturgie voor de online viering van zondag 24 januari 2021, 10.00 uur
Derde zondag na Epifanie
Voorganger: ds. Peter van der Schans
Lector: Christa van Egdom
Organist: Gert van der Schoor
Viering beschikbaar om: 10.00 uur op
www.kerkdienstgemist.nl
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

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: Deel 3 uit de Suite van H. Andriessen
- Welkom door de voorganger
Goede morgen allemaal!
Vandaag is de dienst wat anders opgezet dan u gewend bent.
Het is de laatste dag van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
Ik maak gebruik van een liturgie die voor die week is aangereikt. De liturgie is
voorbereid door de zusters van Grandchamp, een gastvrije gemeenschap die
openstaat voor mensen van alle leeftijden en alle gezindten en streeft naar eenheid
en verzoening.
De gemeenschap van Grandchamp is ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw,
toen een aantal protestantse vrouwen uit Franstalig Zwitserland het belang ontdekte
van de stilte en het luisteren naar het Woord van God. Ze volgden het voorbeeld van
Christus, die zich vaak terugtrok om te bidden. De zusters organiseerden retraites
die ook voor anderen openstonden. Hiervoor vonden zij een vaste plek in het dorpje
Grandchamp bij het meer van Neuchâtel.
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Ze zijn onder andere beïnvloed door Frère Roger, de stichter van de oecumenische
gemeenschap Taizé. Ze volgen ook de Regel en Officie van Taizé.
De zusters streven naar eenheid van de kerken. Het is de roeping van Grandchamp
om te werken aan verzoening, in het bijzonder tussen christenen, met respect voor
de gehele schepping. De gemeenschap telt nu ongeveer vijftig zusters die uit
verschillende landen en culturen komen.
Laten we ons in stil gebed en met orgelspel toewijden.
AAN HET BEGIN
- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel: ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ van M.
Reger
- Groet
- We luisteren naar een clip van: Lied 287:1, 2 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=hpvMh5aJNAM
- Uitleg gebedsrondes
De zusters van de kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland kozen als
thema:
'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen'.
Gods grote verlangen is verwoord door Jezus: dat wij tot hem komen en in hem
blijven. Onvermoeibaar wacht Hij op ons. Hij hoopt dat wij, één met hem in liefde,
vruchten zullen dragen die leven brengen. Maar omdat 'de anderen' vaak zo anders
zijn, kunnen we geneigd zijn ons terug te trekken in onszelf en alleen te zien wat ons
scheidt. Laten we dan luisteren naar hoe Christus ons oproept in zijn liefde te blijven
en daardoor veel vrucht te dragen.
In de drie gebedsrondes die nu volgen, geven we aandacht aan de oproep van Jezus.
We richten ons op zijn liefde, op hem die de kern van ons leven is. Daarmee begint
de weg naar eenheid: onze eigen intieme relatie met God. In zijn liefde blijven
versterkt het verlangen om te zoeken naar eenheid en verzoening met anderen. God
opent ons naar wie anders zijn dan wij. Dit is een belangrijke vrucht, een gave om
de verdeeldheid tussen ons en in de wereld te helen.
PETER: Laten wij in vrede bidden:
Heer van de wijngaard, die vol liefde voor ons zorgt,
U roept ons op om de schoonheid te zien van elke rank
die aan de wijnstok groeit, de schoonheid in ieder mens.
Toch kunnen de verschillen in anderen ons bang maken;
dan trekken wij ons terug, laten wij ons vertrouwen op U los,
en worden wij vijandig.
Kom, en richt ons hart weer op U.
Laat ons leven uit uw vergeving,
zodat wij samen kunnen zijn en uw naam prijzen.
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- Lofprijzing (gesproken)
PETER: Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.
Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen.
CHRISTA: u die ons roept u te loven, hier op aarde, Glorie aan U!
PETER: Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.
Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd en wat bereikt is.
CHRISTA: u die ons roept u te loven, hier op aarde, Glorie aan U!
PETER: Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.
Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.
CHRISTA: u die ons roept u te loven, hier op aarde, Glorie aan U!
PETER Wij zingen uw lof ondanks kloven en verdeeldheid.
Wij zingen uw lof te midden van geboorte, dood, het leven;
waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde elke dag worden geboren.
CHRISTA: u die ons roept u te loven, hier op aarde, Glorie aan U!
- Moment voor de kinderen
Nog een keer?!
De kinderen lezen vandaag het gesprek tussen Jezus en Nikodemus. Jezus
vertelt dat je op een nieuwe manier geboren moet worden om bij Gods nieuwe
wereld te kunnen horen. Wat heb je nodig?
- een babyfoto en een foto als volwassene van een beroemd persoon, of een
babyfoto van jezelf en een van hoe je er nu uitziet
Aan de slag:
- Laat de babyfoto zien. Weten de kinderen wie dit is?

- Laat de foto zien van hoe die baby er nu uitziet.
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- Lijken de foto’s op elkaar?

- Zou ik weer een baby kunnen worden?
- In het bijbelverhaal van vandaag hoort iemand dat hij opnieuw geboren moet
worden. Hier begrijpt hij helemaal niets van. Jezus legt in het verhaal uit wat
Hij bedoelt.
- Aandacht voor de lantaarn van de kinderen
EERSTE WAKE
In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon
- We luisteren naar: Psalm 103:1 en 3
- Lezing: Johannes 15:1-17 (NBV)
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij
die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij
bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als
jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in
mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met
andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij
blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8
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De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht
dragen en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft
liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden
houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn
liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je
vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie
heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven
meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat
ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie
hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal
hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
- Antwoord: we luisteren naar een clip van: Lied 568a
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4
- Gebeden
PETER: God van liefde,
door Christus zegt U ons:
‘Jullie hebben niet Mij,
maar Ik heb jullie gekozen’.
U zoekt ons, U nodigt ons uit
uw vriendschap te ontvangen en
daarin te blijven.
Help ons om nog dieper op uw uitnodiging in te gaan en
te groeien in een leven dat steeds completer is.
CHRISTA: De vreugde van ons hart is in God.
PETER: God van liefde,
U roept ons om U te loven hier op aarde en
elkaar te verwelkomen als een genadegave van U.
Dat uw liefdevolle blik,
die op ieder mens rust ons zal openen
om elkaar te accepteren zoals we zijn.
CHRISTA: De vreugde van ons hart is in God.
PETER: God die bijeenbrengt,
U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus.
Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven,
in onze afzonderlijke gemeenschappen en oecumenische bijeenkomsten.
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Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren wie U bent.
CHRISTA: De vreugde van ons hart is in God.
PETER: God van de ene wijngaard,
U roept ons op in uw liefde te blijven,
in alles wat we zeggen en doen.
Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid,
die liefde mogen weerspiegelen,
thuis en waar we werken.
Dat we de weg bereiden naar elkaar.
De spanningen wegnemen en de rivaliteit overbruggen.
CHRISTA: De vreugde van ons hart is in God.
- Inleiding bij de eerste handeling: samen stil zijn
PETER: Vaak zien wij bidden als iets wat wij doen, een activiteit van onszelf. Maar
nu worden wij uitgenodigd om van binnen stil te worden, ons af te keren van alle
lawaai, van de zorgen in ons leven, en onze gedachten los te laten. In deze stilte zal
God aan het werk gaan. Wij hoeven alleen maar in Gods liefde te blijven, te rusten
in hem.
- Stilte

- We luisteren naar een clip van: Jezus, u bent het licht in ons leven (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0
- Stilte
- We luisteren naar een clip van: ‘Jezus, u bent het licht in ons leven’ (Taizé)
TWEEDE WAKE
De zichtbare eenheid van christenen
- We luisteren naar: Psalm 85:3 en 4
- Lezing: 1 Korintiërs 1:10-13a
10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om
allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw
overtuiging volkomen één te zijn. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk
verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12 Ik bedoel dat de
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een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van
Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13 Is Christus dan verdeeld?
- Antwoord: we luisteren naar Lied 968:2
- Korte stilte

- Smeekbede om vergeving
PETER: Heilige Geest,
U schept en herschept de kerk op alle plaatsen.
Kom en fluister ons het gebed in,
dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden
tot zijn Vader richtte:
'dat zij allen één zijn... opdat de wereld zal geloven'.
CHRISTA: Kyrie eleison, Heer, ontferm U
PETER: Heer Jezus, Vredevorst,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde,
zodat alle verdenking, minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden.
Laat de muren die ons scheiden vallen.
CHRISTA: Kyrie eleison, Heer, ontferm U
PETER: Heilige Geest, Trooster van alle mensen,
stel ons hart open voor vergeving
en verzoening en breng ons terug van onze dwaalwegen.
CHRISTA: Kyrie eleison, Heer, ontferm U
PETER: Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak ons arm van geest,
zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen.
CHRISTA: Kyrie eleison, Heer, ontferm U
PETER: Heilige Geest,
laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden
om hun trouw aan het evangelie nooit in de steek.
Geef hen kracht en moed, en ondersteun wie hen helpen.
CHRISTA: Kyrie eleison, Heer, ontferm U
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- Inleiding tweede handeling: een teken van vrede delen met elkaar
- Delen van een teken van vrede
PETER: De Heer roept ons op om onderling één te zijn.
Hij geeft ons zijn vrede en nodigt ons uit die te delen.
Laten wij een teken van zijn vrede met elkaar uitwisselen.
Nu kan eigenlijk alleen een knik naar elkaar met een hand op het hart.
Thuis je eigen bubbel kun je je eigen teken van vrede kiezen.
- We luisteren naar: ‘Jezus, u bent het licht in ons leven’ (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0
DERDE WAKE
De eenheid van alle mensen en de hele schepping
- We luisteren naar: Psalm 96:1 en 7
- Lezing: Openbaring 7:9-12
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand
stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van
onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon
en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en
aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
- Antwoord: we luisteren naar: Lied 970:1, 2 en 3
- Meditatie
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Je zou de kloostergemeenschap van Grandchamp de vrouwelijke parallel van de
mannengemeenschap van Taizé kunnen noemen. Ik ben in Taizé een paar keer
geweest. In Neuchâtel nog nooit. Maar het spreekt aan, zoals beide gemeenschappen
samen willen staan voor verbinding, liefde, verzoening en nog veel meer goede
dingen. En dat in alle eenvoud, met woorden en daden, gebeden en liederen. De
liturgie van vandaag is er ook een voorbeeld van.
Er wordt aangesloten bij Johannes 15. God is de wijnbouwer. Jezus de wijnstok. En
de leerlingen en wij zijn de ranken. Het gaat om vrucht dragen. En dat kan alleen
goed gaan als je je verbindt met de wijnstok. En als je verbinding houdt met de
wijnstok. Je hebt de levenssappen die de stok uit de grond haalt dringend nodig.
Anders komt er niks van vrucht dragen. Een gestage stroom is noodzakelijk. Dat is

9

beter dan geregeld ergens moeten bijtanken of opladen. Stel dat je het vergeet en te
laat de pomp bezoekt of je aan de oplader aansluit – dan sta je ergens onderweg.
Het is veel beter om te zorgen voor een voortdurende verbinding met de wijnstok,
met Jezus. Dat kun je doen door stil te zijn; door de woorden en de daden van Jezus
te overwegen, ze te doen, ze te gehoorzamen. Door te mediteren, te bidden. Dat zijn
middelen die je altijd bij je hebt. Daarvoor hoef je niet naar een benzine station of
een oplaad parkeerplek.
Ben je zo verbonden met wijnstok Jezus dan geeft dat vruchten. Liefde, vreugde,
vrijheid.
En dat vermenigvuldigd zich. ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’
God houdt van Jezus, Jezus houdt van ons, wij houden van anderen, van Jezus. En
van God. Zo stroomt het dan. Heen en weer. In je zelf. In de gemeente en de kerk. In
de wereld.
Helaas is de werkelijkheid minder vruchtbaar.
Op zichzelf is het geen probleem dat er verschillende gemeenten en kerken zijn. De
veelkleurigheid en variatie die er in de Bijbel zit, mag er ook in onze werkelijkheid
zijn. Daar zit ook rijkdom in. Ieder vertegenwoordigt iets van de waarheid van God.
Maar helaas: we zijn op onszelf gericht. Ieder voor zich en lang niet altijd God voor
ons allen. Nee, God voor mij, voor ons, voor onze gemeenschap. Voor ons eigen
gelijk. En zeker de laatste jaren zijn we bezig te overleven. Ieder voor zichzelf. Vol
inspanning om de gemeente, de parochie, de kerk overeind te houden. Maar al te
vaak zonder verbinding met medechristenen.
In IJsselstein zijn er heel wat mogelijkheden.
1. Geloof in IJsselstein, met leden die samen komen in het schoolgebouw van
De Brug of in ’t Kruispunt. Het gaat om een groep christen die zich aan het
ontwikkelen is. En die omvat de leden van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt die in IJsselstein wonen. Ze zijn verbonden met de kerk in
Nieuwegein. Maar proberen samen met anderen een zelfstandig bestaan te
krijgen.
2. Hervormde gemeente en hun Oude Nicolaaskerk.
3. New Testament Church IJsselstein die hun plek van samenkomst vooral in de
Pauluskerk hebben.
4. R.-K. Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas in de Nicolaasbasiliek.
5. De Hersteld Hervormde gemeente in de Bethelkerk bij de zendmast.
6. En onze eigen Protestantse gemeente hier in de Ontmoetingskerk.
Op dit moment zijn er geen oecumenische vieringen meer op zondag. De groep rond
de Oecumenische Zanggroep is langzaam maar zeker verdwenen. Als groep dan. En
dat doet nog steeds pijn. Omdat er niets anders voor terugkwam. Nog een beetje in
de Oecumenische vieringen in Mariënstein en het Avondmaal in Isselwaerde.
Verder is er nog het oecumenische Diaconale Overleg IJsselstein. Een
oecumenische pastorale zorg groep in Ewoud. En er is deze Gebedsweek die met de
middelen van deze dagen vanuit het IKO is opgepakt. En een succesvol iets is nog
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de Lichtwandeling op Kerstavond. Eigenlijk maar weinig allemaal. En vaak nog het
meest met maar een paar van de genoemde geloofsgemeenschapen. Vooral met de
Hervormde gemeente, met Geloof in IJsselstein en met onze gemeente.
Helaas…
Daarom, de dringende oproep: heb elkaar lief. ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel
vrucht dragen.’ Het is zo’n mooie werkelijkheid: Hoe dichter je bij God bent, hoe
dichter je ook bent bij alle anderen die naar God toekomen. Gods liefde voor ons en
onze liefde voor God brengt ons bij elkaar. Laten we die liefde ook aan elkaar
zichtbaar maken en doorgeven.
Amen.
- Korte stilte

- Meditatief moment: orgelspel: ‘Largo’ uit Sonate III van C.Ph.E. Bach
- Voorbeden
Vooraf:
Vijf gemeenteleden overleden sinds vorige week zondag.
Als het bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk zou zijn, dan was het nationaal nieuws
geweest.
Nu is dat anders. Het gaat bij allen om ziekte en ouderdom.
Maar de impact is groot op de directe familie en de andere nabestaanden.
Vijf namen, vijf keer rouw en verdriet. Soms plotseling, soms enigszins verwacht.
Maar het gaat diep.
Het raakt ook mij als voorganger. Eens te meer nu ik vanaf vanmiddag een week
vakantie heb. En anderen betrokken zijn bij de uitvoering van de uitvaarten.
Waarvoor dank!
Dankgebed en voorbede
PETER: God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen.
Wij prijzen U voor het geschenk van een veelheid aan culturen en volken,
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geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de moed om altijd op te staan
tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en religie.
Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.
CHRISTA: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
PETER: Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U.
Leer ons om vanuit deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk
is dat gelovigen met verschillende achtergronden, in verschillende landen,
naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.
CHRISTA: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
PETER: Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de
moeiten van het leven en de mensen die op zoveel verschillende manieren
lijden. Beweeg ons door uw Geest van ontferming om onze tijd, ons bezit
en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.
CHRISTA: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
PETER: Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet
van allen die lijden onder de klimaatverandering. Leid ons naar een
nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van uw schepping mogen
leren om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.
CHRISTA: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
PETER: Voorbeden uit de actualiteit van gemeente en wereld
CHRISTA: God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
PETER:
Overlijden
Ziekte
Voor ieder die moet wachten op behandelingen nu COVID-19 zo huishoudt
Jubileum
- 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.
- Inleiding derde handeling: Naar de kern bewegen… en naar de wereld

U ziet een cirkel met stralen rondom een dik middelpunt. Ik laat me bij deze
afbeelding inspireren door een tekst van de monnik Dorotheus van Gaza in Palestina
uit de zesde eeuw.
Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Dorotheus van
Gaza, verwoordde dit als volgt:
Stel je een cirkel met een middelpunt voor. En stel je voor dat die cirkel de wereld
is, met God als centrum. In de cirkel lopen lijnen vanaf de buitenkant naar het
centrum. Deze stralen zijn de verschillende wegen of manieren waarop mensen
leven.
Naarmate mensen die God willen naderen, dichter bij het middelpunt komen, komen
ze ook dichter bij elkaar: hoe dichter bij elkaar, hoe dichter bij God.
Hetzelfde geldt als we ons van God afkeren en ons naar buiten toe terugtrekken.
Dan wordt duidelijk dat hoe meer we ons van God afkeren, hoe meer we ons van
elkaar afkeren.
Wij zijn geroepen om Gods genezende en verzoenende liefde uit te dragen. Dit werk
kan alleen maar vruchtbaar zijn als wij in God blijven, als ranken van de ware
wijnstok Jezus Christus. Hoe meer wij tot God naderen, hoe dichter wij ook tot
elkaar zullen komen.
Probeer je voor te stellen dat er een cirkel op de grond is getekend en dat deze cirkel
de wereld is.
Probeer je voor te stellen dat er in het midden een grote kaars staat.
En dat vertegenwoordigers van de diverse kerken in IJsselstein een cirkel rond de
kaars vormen.
Iemand van de Hervormde gemeente, van r.-k. geloofsgemeenschap van de H.
Nicolaas, van Geloof in IJsselstein, van de New Testament Church en ook van de
Hersteld Hervormde gemeente – als die zouden willen.
Het middelpunt (de kaars) symboliseert God, en de paden naar dit middelpunt zijn
de verschillende manieren waarop mensen leven.
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Wanneer mensen – die leven in deze wereld – ernaar verlangen om dichter bij God
te komen, dan lopen zij richting het middelpunt.
Hoe meer de mensen zich naar de kern bewegen, naar God, hoe dichter ze bij elkaar
komen. En hoe dichter ze bij elkaar komen … … hoe dichter ze bij God komen.
De vertegenwoordigers zouden ieder een kaars kunnen aansteken. Even stil staan.
En dan zich omkeren en naar de mensen gaan. Om met hen het licht van God te
delen.
Het leven met God en het geven om elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Bidden en werken horen bij elkaar. Wanneer wij in Christus blijven,
ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid om op te treden tegen alle onrecht en
verdrukking.
Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn.
Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten,
de hele dag door.
Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet,
want zo ben je thuis bij Christus.
Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen;
vreugde, eenvoud en barmhartigheid.
De zusters van de oecumenische gemeenschap van Grandchamp lezen vervolgens
elke dag de zaligsprekingen, de uitspraken van Jezus, die staan opgeschreven in
Matteüs 5 vers 3-11.
- We luisteren naar een clip van: Jezus, u bent het licht in ons leven (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0
- Delen van de bloemengroet:
- Inzameling van de gaven:
1. Een kerk van betekenis: missionair – diaconale initiatieven om de kerk zichtbaar
te maken in de eigen omgeving.
2. College ven 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!
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Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.
- We luisteren naar een clip van het slotlied:
https://www.youtube.com/watch?v=YN839ovY_sU
- Uitzending
Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! Blijf in zijn liefde, ga de wereld in
en draag de vruchten van zijn liefde uit.
- Zegen
Moge de God van hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede van het geloof.
Zodat wij overvloedig mogen zijn in de hoop, door de kracht van de heilige Geest.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
- Besloten met het gesproken: Amen!
- Orgelspel: ‘Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren’ van M. Reger

