Liturgie voor de (online) viering van zondag 14 maart 2021, 10.00 uur Vierde de zondag van de
Veertigdagentijd – Laetare (= Verheug! uit Jesaja 66:10)

Voorganger: ds. Peter van der Schans
Lector: Thea van Dijk-van der Waard
Pianist: Lineke Lever
Thema: Leven met water en brood

Bijzonderheden: Openbare belijdenis van het geloof en bediening van de heilige Doop
Viering beschikbaar om:
10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- Om over na te denken bij de schikking
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook
vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons
mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen
van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en
ons niet bekleden met onrecht.
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- Pianospel vooraf: P.I. Tsjaikovski - Morning Prayer Op. 39 nr. 1
- Welkom door de voorganger
Goede morgen allemaal!
Hier in de kerk. Maar ook al wie thuis met ons verbonden is.
Morgen, 15 maart, is het exact een jaar geleden, dat onze zondagmorgendienst vanwege het
coronavirus helemaal niet kon doorgaan. Een unieke situatie. Er is een jaar verstreken vol
ongekende dieptepunten door ziekte en sterven. En het kost soms erg veel moeite om
hoogtepunten te ontwaren. Maar ze zijn er. En ook nu proberen we niet alleen van het vervelende
of van wat niet kan uit te gaan. Vandaag is dat de doop en de belijdenis die we mogen vieren. We
zijn daar blij om. Het is sowieso al weer een tijd geleden dat we konden dopen.
Vandaag zijn er alleen maar genodigden aanwezig. Maar we weten ons met ieder verbonden!
Er komt een experiment waarbij bekeken wordt of het haalbaar is om met de huidige adviezen met
vier voorzangers te zingen in de kerk. Dat ze op 3 meter van elkaar moeten staan is een extra
uitdaging waar je niet zomaar meteen van zegt: “Dat doen we even!” Vanmorgen zijn er een paar
clips. De rest van de liederen wordt door Lineke op de piano gespeeld. Zonder voordracht van de
tekst. U kunt zelf thuis meezingen.
We hopen op een gezegende dienst!
Laten we ons toewijden door stil gebed en met pianospel.

AAN HET BEGIN
- Toewijding door stil gebed en kort pianospel: Psalm 135
- Groet en Bemoediging
- We luisteren naar: intochtslied: Psalm 136:12
- Gebed
Here God,
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dank voor ons samen zijn hier!
Dat we waardevolle woorden mogen spreken en horen.
Dat we ons geloof mogen belijden,
samen met Wendy.
Dat we haar naam en die van Noud en Pleun
mogen verbinden aan die van U.
Heer,
licht breekt door
waar liefde gedeeld wordt;
brood en vis
voedsel om van te leven
handen die uitgestoken worden
naar elkaar.
God
dat onze handen
delen
van hetgeen we
ontvangen hebben.
Zo bidden wij U in Jezus Naam.
Amen.
- We luisteren naar Lied 354:4 en 5
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP
- Presentatie
- Vraag en antwoord
V.: In ons midden hebben enkelen te kennen gegeven openlijk van hun geloof te willen
getuigen en hun doop te willen beamen dan wel die te ontvangen.
We noemen hun namen waarmee zij zich gekend mogen weten bij God en mensen:
Wendy, Noud en Pleun.
Willen jullie de doop ontvangen voor je zelf of voor je kind?
- Antwoord van Wendy, Noud en de ouders van Pleun
A.: Ja, dat wil ik.
- Persoonlijke woorden
- Wendy en Noud: waarom doe ik belijdenis en wil ik gedoopt worden?
Lieve Heer,
Stroom in de harten binnen
zo lief en zo zacht.
Als deze mensen die aanwezig zijn
en online het ook willen.
U bent mij redder.
Mijn rots …vaak op de moment
als ik het even niet meer wist
of als er sprake van twijfel was
waarvoor ik het allemaal deed.
Veel mensen weten eigenlijk niet
wat ik heb doorstaan.
Als ik het zou moeten omschrijven
is er van mij een stukje heen gegaan.
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Daarom kreeg ik van mijn zonen een steen
Die steen begreep ik maar niet.
Tot ‘die avond’ dat ik heb gesmeekt aan God
om het te laten stoppen.
En ontving ik een boodschap “Wees niet bang!”
In deze kerk viel het kwartje van ‘die steen’.
En is dit mijn wens ‘de doop’
die in vervulling gaat.
Een schild dat mij red,
zoals in het vers van 2 Samuel beschreven staat.
Als afsluiting heb ik nog een klein gedicht geschreven:
“Er is meer dan dat we weten.
Het is bij je in je hart.
Onderzoek het
en het vult je hart.
Geloof, hoop, heb lief, zorg en beloof.
- Luke en Tjitske: waarom willen we ons kind laten dopen?
Wat betekent het dopen van Pleun voor ons?
Als ouders van Pleun willen we graag
dat zij een gelukkig leven tegemoet gaat.
We willen haar de waarden en normen meegeven
waarin we zelf geloven.
We willen haar de vrijheid bieden
om later als ze dit kan zelf te kiezen.
We weten goed dat deze keuze voor een groot deel bepaald wordt
door wat wij haar meegeven.
Dat God over haar zal meekijken
en haar zal beschermen
in moeilijke en makkelijke momenten in haar leven.
“We hebben God gedankt om jou,
zo mooi, zo gaaf geboren.
Nu vragen we aan God,
die jou heeft uitverkoren.
Bescherm, behoed ons kind,
bewaar dit stukje hemelgoed.
Wat er ook mag gebeuren,
schenk het een leven,
en een wereld vol met kleuren.”
- Vragen aan ieder die wil geloven, gedenken en antwoorden
- Voorganger:
Wendy, Noud, Luke en Tjitske die de doop willen ontvangen voor zichzelf of hun kind en
Marcel en jullie allen die je doop wil gedenken, antwoordt voor het aangezicht van God in
de gemeente:
Wil je de Heer, je God, dienen en naar zijn stem horen?
Allen: Ja, dat wil ik.
V.: Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen?
Allen: Ja, dat wil ik.
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V.: Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in de vrijheid van Gods kinderen?
Allen: Ja, dat wil ik.
V.: Schaam je dan niet de Christus te belijden, want het evangelie is een kracht Gods tot
behoud van ieder die gelooft.
In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijden we ons geloof:
- We luisteren naar Lied 344
- Doopgebed
U willen wij danken,
Here God.
Prijzen uw naam!
U hebt de aarde geroepen
uit het water van de oervloed.
U hebt scheiding gemaakt
tussen nacht en dag
tussen water en land
en zo leven gegeven.
U hebt met uw schepping
een nieuw begin gemaakt
door Noach en de dieren te redden
uit het doodswater van de grote vloed.
U hebt uw volk Israël
bevrijd uit de dodelijk slavernij
en door het water van de zee geleid
naar het land van verlangen.
U hebt ons uw zoon Jezus aangewezen,
toen hij werd ondergedompeld
en zich boog onder de hand van Johannes
in het water van de Jordaan.
U hebt hem opgewekt uit de doden,
als eerstgeborene van uw toekomst.
U hebt de deftige man uit Afrika
geholpen door Filippus bij hem te brengen.
Die heeft hem het goede nieuws over Jezus verteld.
En toen werd die man gedoopt.
Hij hoort nu voor altijd bij Jezus.
En begon een nieuw leven.
Laat de doop van Wendy, Noud en Pleun een teken zijn,
dat U ook in onze tijd een gemeente roept van overal vandaan.
We zijn samen gedoopt in Jezus’ doop,
met hem gestorven en opgestaan.
En we zijn samen mensen die de Geest krijgen
om op weg te gaan naar het Rijk van vrede.
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(Naar Jan de Jongh, Fragmenten en bouwstenen, p. 156v.)
- Met Noud
1. de KijkBijbel bekijken
2. water halen bij de bron
- Bediening doop
Wendy Otter
Noud Smoorenburg
Pleun Clara Maria Brandt
- Zegen:
Voorganger: De HEER houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
- We luisteren naar een clip: Gezang 79 (uit Geroepen om te zingen)
- Vragen aan Wendy en haar antwoord
Nu je je geroepen weet om Jezus te volgen en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven;
wil je dan je aandeel hebben in de gemeenschap
van de dienst rond de Schriften en de Tafel met lofzang en gebed;
en wil je je ontfermen over alle levende ziel die God tot je zal zenden?
- Antwoord: Ja, dat wil ik.
- Zegen voor Wendy die daarvoor knielt
Wendy,
je mag je gezegend weten door het geschenk van de Heilige Geest.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Amen.
- We luisteren naar een clip: ‘I Surrender’ (Hillsong)
https://www.youtube.com/watch?v=5gOi0_ltz9c
Samenvatting: Heer, hier ben ik. Ik verlang naar U. Aan U geef ik me over. Ik wil U beter leren
kennen. Als een haastige stevige wind waai door me heen! En God: geef uw weg in mij.
- Vraag aan de ouders Marcel en Wendy, Luke en Tjitske en hun antwoord
Voorganger: Tot de ouders Marcel en Wendy, Luke en Tjitske:
Willen jullie Noud en Pleun
ontvangen als een kind van God
en je door hun aanwezigheid in jullie huis en leven
laten sterken in het geloof?
En willen jullie hen voorgaan
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
- Antwoord van de ouders:
Ja, dat willen wij.
- Vraag en antwoord van de gemeenteleden
- V.: Beloven jullie deze kinderen van God te ontvangen in je midden, te dragen in je gebeden en
samen met hen de weg van het Koninkrijk te gaan?
Allen: Ja, dat beloven wij.
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- Aansteken van de doopkaarsen
- Gedicht, voorgedragen door Luke
Water tekent een geheim,
dat je een kind van god mag zijn.
Water levert het bewijs,
God gaat met je mee op reis.
Want wanneer je bent gedoopt,
weet je dat God naast je loopt.
En dat Hij je altijd helpt,
wat Hij zegt dat is Hij zelf.
- De naamsteentjes worden in het stiltecentrum op de plek van gedachtenis neergelegd

- We luisteren naar: Gezang 162 (uit Zingenderwijs; op de melodie van Lied 653)
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed om de opening van het Woord
Goede God,
wij bidden u om open handen.
Open om te ontvangen
wat u ons geeft, elke dag opnieuw.
Geef ons vertrouwen
dat wij niet van onszelf afhankelijk zijn,
maar dat u voor ons zult zorgen.
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Schenk ons dat,
uit uw hand die overvloed geeft.
Amen.
- Moment voor de kinderen:
1. Terugblik: Vorige week ging het verhaal over de handelaars en geldwisselaars die door
Jezus uit de tempel gejaagd werden. En jullie stonden stil bij het onderdak bieden aan de
vreemdeling. Jullie hebben daar aan gewerkt.
2. Kijk mee naar het filmpje.
3. Vandaag gaat het over Jezus die vijf broden en twee vissen deelt met een heleboel mensen.
En ook over dat mensen kleren nodig hebben.
4. We luisteren naar een clip met een passend liedje: ‘De groeten van Jezus’.
5. Hier is het licht. Aangestoken aan de Paaskaars. Het brandt ook voor jullie thuis!
- Eerste Schriftlezing: 2 Samuel 22:1-7.17-20.50 (NBV)
221Dit zijn de woorden van het lied dat David voor de HEER aanhief toen de HEER hem aan de
greep van zijn vijanden had ontrukt, ook aan die van Saul. 2Hij zei:
‘HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,
3
God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen,
mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht,
mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.
4
Ik roep: “Geloofd zij de HEER,”
want ik ben van mijn vijanden verlost.
5
Mij omsloten de golven van de dood,
de kolkende afgrond joeg mij angst aan,
6
de banden van het dodenrijk omklemden mij,
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood.
7
In mijn nood riep ik tot de HEER,
ik riep mijn God om hulp,
en in zijn paleis hoorde hij mijn stem,
mijn geroep klonk in zijn oren.
…
17
Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast
en trok mij op uit de woeste wateren,
18
ontrukte mij aan mijn machtige vijand,
aan mijn haters, die sterker waren dan ik.
19
Op de dag van mijn ondergang vielen zij aan,
maar de HEER was mijn steun.
20
Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte,
bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
…
50
Daarom wil ik u prijzen, HEER, te midden van de volken,
een loflied zingen tot eer van uw naam.
- We luisteren naar: Lied 566:1, 3 en 5
- Tweede Schriftlezing: Johannes 6:1-15 (NBV)
61Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias
genoemd). 2Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen
hij bij zieken deed. 3Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4Het was kort
voor het Joodse pesachfeest.
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Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus:
‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op
de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde: ‘Zelfs
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8Een
van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10Jezus zei:
‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer
vijfduizend mannen. 11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder
de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12Toen iedereen volop gegeten
had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets
verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf
gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen,
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 15Jezus begreep dat ze hem
wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich
terug op de berg, alleen.
- We luisteren naar: Psalm 23b:1 en 4
- Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
In moeilijke tijden kun je tot de kern van het bestaan komen. Als het lastig is, kun je bij het hart
van je leven geraken. Die nood en ellende wil je helemaal niet. Je wilt niet met bijvoorbeeld
tegenslag, ziekte en dood geconfronteerd worden. Dat snap ik heel erg goed. Maar als het er dan
toch is en je ziet het onder ogen - dan kun je er ook rijker van worden. Dan geeft het je
levenswijsheid en misschien ook wel geloof. En ga je stil staan bij de soms kleine, maar toch
goede, mooie, fijne belevenissen. Ik weet dat het hachelijk is op die momenten. Je kunt ook zwaar
teleurgesteld en gefrustreerd raken. Onverschillig en depressief. Die kant kán het opgaan. Ik zeg
wel vaker: “Nood leert bidden, maar nood leert het ook áf om te bidden.” En dat is te begrijpen.
De stukken die uit de Bijbel gelezen zijn brengen ons op moeilijke en vervelende plekken in het
bestaan.
Bij 2 Samuël gaat het om Koning David die zwaar in de problemen zat. En bij Johannes is er een
groot voedselprobleem: hoe ga je al die mensen te eten geven?
Koning David staat er goed op in de Bijbel. Hij wordt gezien als een belangrijke voorloper van
Jezus. Maar dat maakt nog niet dat hij perfect is. En er niks mis kan gaan. Hij zorgt, dat de man
van buurvrouw Bathseba omkomt in de strijd zodat hij met haar een relatie kan beginnen. Hij is
niet altijd gehoorzaam aan God. En hij heeft te maken met vijanden. Er is schuld en vervolging.
Toch deelt hij zijn leven met God. Ook toen hij besefte hoe lastig het voor hem was. Daarbij
gebruikt hij hier het beeld van water. Je kunt in water koppie onder gaan. En dreigt te verdrinken.
Zo voelt hij het: “5Mij omsloten de golven van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst
aan,…”
Toch durfde hij te bidden. Om hulp te roepen. Hij schaamt zich niet om zijn situatie onder ogen te
zien. En ontdekte: God - “17Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste
wateren, …” En even verder klinkt: “20Hij leidde mij uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij,
omdat hij mij liefhad.”
En zo ontdekt hij een kernkwaliteit van God: De HEER geeft perspectief. En dan rollen de
kwaliteiten van die HEER via verschillende beelden over elkaar hen: ‘HEER, mijn rots, mijn
vesting, mijn bevrijder, … mijn steenrots, … mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn
toevlucht, mijn redder, …”
David gaat niet ten onder in het diepe water van de dood. Maar wordt gered voor het leven, voor
toekomst. Hij legt zijn situatie in de liefdevolle handen van God.
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Het heeft veel weg van de doop die we gevierd hebben. Je gaat door het water heen. Maar mag er
op vertrouwen dat je aan de droge overkant komt. Je mag leven, dankzij God.
Pleun snapt hier nog niks van. Maar haar ouders, Luke en Tjitske, al wat meer. Daarom zeiden ze
ook: “Dat God over haar zal meekijken en haar zal beschermen in moeilijke en makkelijke
momenten in haar leven.”
Noud snapt er ook wat van. We hebben het samen gehad over de fijne, blije dingen van water.
Maar ook dat het wel eens gevaarlijk kan zijn. En dat je door het doopwater heen mag ontdekken:
jouw naam is voor altijd verbonden met naam van God de Vader. Met Jezus, de zoon en met de
Heilige Geest.
En Wendy vertelde over haar leven. Ik verklap niet alles. Onze gesprekken waren vertrouwelijk.
Maar ze had zo haar ervaringen en vragen bij haar levensweg. En probeerde er met Marcel ook
iets van te maken via een Alpha-cursus. Een inleiding op het christelijk geloof. Toch werkte dat
voor haar niet. En via via kwam ze bij onze gemeente terecht. We raakten aan de praat. We
wandelden door deze kerk – een ontdekkingstocht naar de betekenis van allerlei dat je hier om je
heen ziet. En ze zocht naar God. Juist ook toen het moeilijk was. Zoals David riep ze God aan.
Deelde haar leven met de HEER. En dat gaf rust en ruimte , balans en opluchting. Vandaag was
het moment om die weg te bevestigen door de belijdenis en doop. Om te zeggen en te voelen, dat
God je bij name kent en zal blijven noemen. En dan is er alle reden om blij te zijn en te danken.
Om te vragen dat ieder om haar heen haar stappen respecteert.

Dan stap ik nog over naar het verhaal van Johannes.
Er dreigt een groot voedselprobleem. En is de situatie daarom niet heel fijn. Jezus heeft een soort
van werkoverleg met de leerlingen. Waar is er brood te kopen? Ja, maar wat kost dat niet? Hebben
we er wel budget voor? Er is hier een jongen met vijf broden en twee vissen. Maar wat hebben we
daar aan voor zoveel mensen?
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In het Midden-Oosten is het tot op de dag van vandaag onbestaanbaar dat een gast vertrekt zonder
gegeten te hebben. Hoe dan? Je kunt kijken naar wat er in totaal aanwezig is. En dat delen. Delen
is meer, delen is vermenigvuldigen, samen is meer. Als we al het beschikbare eten op deze wereld
goed zouden weten te verdelen, is er waarschijnlijk geen hongersnood. En komt niemand te kort.
Maar delen van vijf broden en twee vissen?? Dat kan toch niet. Dat is never, nooit genoeg!!
Er gebeurt hier méér. Omdat Jezus erbij is. Jezus dankt aan de oever van het Meer van Galilea
voor dat wat er is. En begint dan te delen van de broden en vissen. Zeven is voldoende: Er blijkt
meer dan genoeg voor iedereen. Terwijl iedereen dacht, dat er vast tekort zou zijn. Het is precies
als met het manna in de woestijn. Daarover wordt ook in de Bijbel verteld. Manna moet gedeeld
worden, en dan blijkt het genoeg te zijn voor iedereen.
In dit verhaal, maar ook in dat van David daarstraks, lopen mensen tegen grenzen aan; grenzen
van wat ze hebben en wat ze kunnen. Maar waar mensen ophouden bij hun grenzen, daar gaat
Jezus verder. Hoe hij dat doet - dat weet ik niet. Onze wetenschap, onze logica laat ons in de steek.
Maar we mogen geloven: God voegt mogelijkheden toe die wij niet hebben; niet kennen en niet
zelf kunnen kopiëren. Het verhaal gaat niet alleen over samen delen, maar vooral over ontvangen.
Het wonder dat de vijfduizend mensen hier ervaren, is dat ze kunnen gaan zitten en hun hand
ophouden. God zorgt voor de rest.
Er wordt verteld dat het kort voor het Joodse Pesachfeest is. Met het woordje ‘paasfeest’ wil
Johannes zeggen: beste mensen, nu moet je opletten. Wat ik ga vertellen heeft met Pasen te
maken. Wat hier gaat gebeuren is een afspiegeling van wat met Pasen gebeurt, namelijk dat Jezus
zichzelf geeft, opdat wij leven. Jezus deelt zich zelf uit in lijden, kruis en sterven. En het resultaat
is dat hij door God mag opstaan en wij mogen leven.
Ik vat het samen in: wij mogen leven met water en brood. De doop met water laat zien, dat God
ons wil redden uit nood en dood. Zoals bij David. En Johannes laat zien, dat we voldoening met
brood krijgen bij dreigend gemis en tekort.
Leven met water en brood.
Samen met Wendy, Noud en Pleun mogen we ontdekken:
1. Dat Jezus Christus dankzij God op de dieptepunten in ons leven er is voor ons en ons er
doorheen haalt.
2. Dat we daarom geen genoegen hoeven te nemen met nood en dood, met gemis en tekort.
We worden uitgedaagd en aangespoord om het leven van jezelf en anderen ten goede te
veranderen, zodat ieder blij zal zijn, God incluis.
3. Dat we niet alléén er voor staan, maar we zijn verbonden met andere mensen die geloven.
Ik hoor ergens bij. Ik tel mee. Ik ben onderdeel van een gemeenschap die de blijde
boodschap leeft en deelt.
Zo mag het zijn - ook in moeilijke tijden. Zo komen we tot de kern, tot het hart van ons leven!
Amen.
- Meditatief moment: pianospel: A. Skriabin - Prelude Op. 11 nr. 9
- We luisteren naar: Lied 934
DIENST VAN HET ANTWOORD
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Dankgebed
Dank u wel – dat u een God bent
die bij mensen komt in nood en ellende.
Waar ze ook maar zijn.
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Wie het ook maar zijn.
Wat ze ook maar gedaan hebben.
Dat u ze wilt redden door de dood heen.
Dat u eten, drinken en kleding wilt delen.
Zoals uw zoon, Jezus zich wilde delen
ten goede aan iedereen.
Dank u wel dat Wendy, Noud en Pleun opgenomen zijn
in de verbodenheid met U en met ons.
Wil hen helpen om steeds weer te leren ontdekken
hoe goed en heilzaam dat is.
Laat hen gedragen worden
door ouders, dierbaren
Voorbeden
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 wie geen goede kleding heeft
om zich te beschermen;
aan die hongerige gezichten,
die verdrietige ogen;
die doffe ellende van heel ver weg.
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, onze kleding te delen.
En doe ons dan ervaren
dat niemand tekort komt ...
(Zeg het maar gewoon 1, p110; mensen die kunnen geven)
We bidden om geode verkiezingen.
Dat er mensen gekozen worden die ons ook werkelijk vertegenwoordigen.
Laten zij ons vertrouwen niet beschamen.
En laten wij hen respecteren en steunen.
We bidden voor zieken in ons midden en de dierbaren om de zieken heen
We danken voor het jubilerende paar
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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.
Amen.
- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven:
- Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Nederland
- College van 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!
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.
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AAN HET EINDE
- We luisteren naar: slotlied: ‘De hemel is de mens zo ver nog niet’ (van Alfred C. Bronswijk; op
de melodie van Lied 221)
2. De liefde heeft hier onder ons gewoond.
Zijn handen deelden zegen en verzachtten
de zuchten, die in stilte uitgestroomd
als vragen, onvoltooid op antwoord wachten.
Hij is het water en is ook het brood,
het licht van leven in de doodse nachten.
3. In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt,
de schepping tastbaar doel en zin gegeven,
de aarde in genade aangeraakt,
de wereld met een lofgedicht omgeven.
Ik adem op: bevrijdt en nieuw ontwaakt
schenk ik, U, God, in Christus heel mijn leven.
- Uitzending
- Zegen
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me.
Moge het vuur je zeggen:
warm je.
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
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En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
(Zegengebed Frans Cromphout))
- We luisteren naar: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
- Pianospel: A. Skriabin - Prelude Op.11 nr. 15

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,
voor artikelen van maximaal 50 woorden.
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in
Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen
Veertigdagenproject
De lezingen die in de kerk en door de kinderen bij de nevendienst of thuis gebruikt worden zijn
deze periode uit hetzelfde rooster gekozen. Dat van De eerste dag / Kind op zondag. Het thema
van de lijn is ‘Levensweg’.
Liturgische bloemschikking
Er is een liturgische bloemschikkingen rond het thema ‘Ik ben er voor jou: zeven keer
barmhartigheid’. Elke week staat een groep aan wie barmhartigheid gegeven moet worden
centraal. Zie Matteüs 25:35 en 36.
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het
woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart
dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de
ander, open in de zin van benaderbaar.
Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld
worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de
zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de
lezing.
Vandaag gaat het om: De naakten kleden. ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ - Mattheüs 25:36.
Wie vroeger z’n vijand echt wilde vernederen, nam hem mee zonder kleren. ‘Naakt en barrevoets’,
schrijft Jesaja. Veel dieper kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen
kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent
weerloos, in alle opzichten. Overdag de gesel van de zon waar niets je tegen beschermt, ‘s nachts
de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn. Het hebben van kleding was geen
vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De
heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleren smeekte. Hij sneed

16

zijn mantel on tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom
dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met
Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de
ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven. Bij de schikking:
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt,
is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik
touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems. De brem en de
bloesems vallen naar we elkaar toe zodat er een soort van’ luchtig geweven kleed’ ontstaat.

