
Liturgie voor de viering van zondag 5 mei 2019 (Pasen 3, Misericordia Domini = 

goedertierenheid van de HEER, Psalm 33:5) 
 

Plaats: Ontmoetingskerk 

Aanvangstijd: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Organist: Arie Metaal 

 

Kindernevendienst: Groep 1 tot en met 8 

 

 
 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

 

 

 

 

De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel vooraf: Arie speelt Lied 709 voor. 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

Welkom door de voorganger: 

• Verbinding opstanding en bevrijding. 

• En de kinderen gaan aan de gang met de Tien geboden: regels voor vrijheid. 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

We gaan staan 
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We zingen: Intochtslied (staande): Psalm 33:2 en 6 

 

Gebed: 

 

Here God, 

wij komen hier ter ere van uw naam 

rond de verhalen die opgeschreven staan. 

Kom met het leven! 

Kom met uw vrede! 

Kom met bevrijding! 

Leg zo uw glimlach over ons bestaan! 

Hier in de kerk, in de nevendienst, 

en bij ieder met wie we verbonden zijn. 

Amen. 

(naar Lied 274) 

 

We gaan weer zitten 

 

We zingen: Lied 650:1, 6 en 7 

 

Smeekgebed, dat we besluiten met het zingen van: ‘Heer, ontferm U!’ 

 

(Kyriegebed op 5 mei) 

   

In de kakafonie van geluid,  

de veelheid van stemmen  

in ons en om ons heen  

hopen wij dat U luistert  

en feilloos onderscheidt  

tussen zuiver en vals,  

tussen zin en onzin; 

dat U luistert naar de stem  

die zoekt naar bevrijding  

bij U, God van mensen. 

 

Hoort U de stem van het kind,  

vrolijk, speels, uitgelaten,  

vol verlangen om te leven...? 

Hoort U de stem van het kind,  

dat stil aan de kant staat,  

dat zich niet kan uiten,  

dat zo jong al geschonden is? 

Hoor naar de kinderen  

bevrijdend 

levenwekkend. 

 

Hoort U de stem van mensen,  

die verward en eenzaam zijn,  

die gekwetst of verwond worden? 
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Hoort U de stem van ons  

die gevangen zijn in schuld en onvermogen,  

door het harde en meedogenloze  

in onszelf en in de wereld rondom? 

Hoort U het dubbele in ons,  

stem en tegenstem, halfslachtige keuzes,  

eigen belang boven solidariteit? 

 

Raak ons innerlijk aan met uw ontferming  

en doe ons mét U luisteren naar de stem  

die roept om mededogen  

dat wij horen en ons toevertrouwen. 

 

U, God, eens Bevrijder 

wij bidden U om ontferming; 

bevrijd ons vandaag opnieuw  

uit angst en schuld,  

tot verzoening en vrede  

naar de maat van uw liefde  

en de ruimte van uw hart! 

Zo bidden en zingen we samen: 

… 

 

We zingen het loflied: Lied 619:5 en 6 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

God van ruimte en vrijheid, 

God van leven en liefde, 

houd ons vast en maak ons sterk 

dat wij ons niet buigen voor machten 

die geluk beloven, maar onheil geven, 

leer ons te leven 

in vrijheid en vreugde, 

in de ruimte die uw goede woorden 

voor ons hebben uitgezet. 

 

(Van der Zee, Zondagsgebeden, p. 39) 

 

Gesprek met de kinderen: 

 

Overal zijn regels. De kinderen denken na over waar er allemaal regels zijn, en wie die regels 

bedenkt. 

Laat de afbeeldingen één voor één zien. 

De kinderen bedenken bij elke plaat een regel die in die situatie geldt en wie die regel bepaald 

heeft. 
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We zingen met de kinderen: één keer Lied 152 (uit: Geroepen om te zingen) 

 

Het licht wordt door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 92 

 

921Een psalm, een lied voor de sabbat. 
2Het is goed de HEER te loven, 

uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
3in de morgen te getuigen van uw liefde 

en in de nacht van uw trouw, 
4bij de klank van de tiensnarige harp 

en bij het ruisend spel op de lier. 
5U verheugt mij, HEER, met uw daden, 

ik juich om wat uw hand verricht. 
6Hoe groot zijn uw daden, HEER, 

hoe peilloos diep uw gedachten. 
7Het dringt tot de dommen niet door 

en dwazen kunnen het niet vatten: 
8dat de wettelozen als onkruid gedijen 

en de onrechtvaardigen bloeien 

alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 
9U, HEER, bent eeuwig verheven, 
10maar uw vijanden, HEER, 

uw vijanden gaan te gronde 

en wie onrecht doen, worden verstrooid. 
11U geeft mij de kracht van een wilde stier, 

met pure olie ben ik overgoten. 
12Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, 

mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. 
13De rechtvaardigen groeien op als een palm, 

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
14Ze staan geplant in het huis van de HEER, 

in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
15Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 

en blijven krachtig en fris. 
16Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,  

mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 

We zingen: Lied 709 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 24:35-49 

 

35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar 

had gemaakt door het breken van het brood. 

36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede 

zij met jullie.’  

37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien.  

38Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan 

twijfel?  
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39Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest 

heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’  

40Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.  

41Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg hij hun: 

‘Hebben jullie hier iets te eten?’  

42Ze gaven hem een stuk geroosterde vis.  

43Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.  

44Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de 

Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’  

45Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.  

46Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op 

de derde dag zal opstaan uit de dood,  

47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat 

hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in 

Jeruzalem.  

49Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad 

tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 

 

We zingen: Lied 624:1 

 

Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Wat is het lastig om iets te begrijpen van de opstanding! Niemand snapt er wat van. Toen niet 

en nu niet.  

Zelfs toen niet: Er is niemand die zegt: “Ja, maar hij heeft er toch over gesproken! Hij zou 

toch opstaan!” Hoe hardnekkig is het om er iets van te begrijpen! Bij Lucas gaat het 

vanmorgen om de verschijning nà de opstanding. En er is niemand die het keert. Behalve 

Jezus zelf uiteindelijk. 

Lucas beschrijft tal van herkenbare gedachten en gevoelens. Hij staat echt niet zo ver van ons 

af. Er is verbijstering en angst bij het zien van Jezus. Hij is een spook, een geestverschijning. 

Ontzetting en twijfel gaan rond. 

Jezus vraagt om naar zijn handen en voeten te kijken. Om hem aan te raken. Hij heeft een 

lichaam. Dat past niet bij een geest. “Ik ben het zélf!” 

Maar de vreugde die ontstaat helpt niet bepaald veel verder. Ongeloof en verbazing gaan 

rond. 

Jezus vraagt om iets te eten. En hij krijgt vis. Brood en vis. Dit verhaal hoort bij het vorige. In 

Emmaüs brak Jezus het brood. Hier is er vis. Zoals Jezus in het evangelie al eerder met brood 

en vissen de menigte heeft gespijzigd (Lucas 9:10-17). Zo wordt hij nu zelf gevoed met brood 

en vis. De vis als het geheime teken van de eerste christenen, het ichtus teken. Ten tijde van 

de christenvervolgingen hadden ze in de schuilkerken en in onderling contact codewoorden 

nodig. Dat werd in elk geval de vis. In het Grieks ichtus – en tegelijk ook een Griekse 

afkorting van het zinnetje: “Jezus Christus, Zoon van God, Redder.” 

 

Waarom praat Lucas op zo'n lichamelijke, letterlijke wijze over de opstanding van Jezus? 

Mensen vertellen over iemand die is overleden en in dromen of gezichten weer verschijnt. Zo 

gebeurde in de tijd van de evangeliën. Zo gaat het nu. Toch is er nog wel meer aan de hand 

hier. Lucas verbindt ook de Opgestane en de gekruisigde. En andersom: de gekruisigde is de 
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opgestane. Je kunt zijn wonden nog zien in handen en voeten. Zijn liefde in leven en sterven 

is tastbaar geworden. En God, de Allerhoogste heeft er ja en amen op gezegd. God ontfermt 

zich over de mens die wonden heeft opgelopen en die door lijden is getekend. Het leven heeft 

zijn sporen nagelaten, maar dat alles is nu in Gods heerlijkheid opgenomen. 

Het niet-willen of niet-kunnen-geloven van de opstanding en de verschijning krijgt ruime 

aandacht bij Lucas. Hij gaat de vragen, die hierover vast ook in zijn eigen kring leefden, niet 

uit de weg: de opstanding is bepaald niet vanzelfsprekend, ook de getuigen van het eerste uur 

wilden er in het begin niet aan.  

Lucas legt uit: we hebben ons niet vergist. Het is werkelijk Jezus geweest die opgestaan en 

aan ons verschenen is. Het was geen schijngestalte, geen fantoom; het was werkelijk hem zélf. 

Maar hóe? Ik weet het niet. Niemand weet het. Het is Gods werk. Je zou zelfs kunnen zeggen, 

dat de huiveringwekkende reacties bevestigen dat het van de andere kant komt. Van Gods 

kant. Van boven. Ons verstand moet ontvankelijk gemaakt worden (24:45). Onze ogen 

geopend.  

En dan helpt de uitleg vanuit de Schriften, vanuit de verhalen. In Emmaüs is er eerst uitleg of  

catechese, dan volgt herkenning. Hier is het eerst herkenning en dan volgt uitleg. 

Hier wijst Jezus opnieuw op alles wat in de Wet, bij de Profeten en in de Psalmen is 

geschreven. De hele Schrift komt langs. Het wil zoveel zeggen als, wil je mij begrijpen en 

mijn boodschap verstaan, dan moet je telkens weer terug naar de teksten, naar die oude 

verhalen en beloften, naar het verhaal van bevrijding, van uittocht, van Gods blijvende trouw 

aan het volk van zijn verbond. Aan Gods blijvende verbinding met een mens, tot in de dood. 

Ja, de dood voorbij. 

Ik kan dus niks zeggen over het hoe en wat. Ik kan eigenlijk alleen iets zeggen over de 

betekenis. Ik kan de Bijbel proberen uit te leggen. Ik kan bij tijd en wijlen ook brood breken 

en maaltijd te houden. Vis delen zal ik niet zo gauw doen. Want daar houd ik niet van. Brood 

graag! Niet dat ik dan ineens Jezus ben. Maar het brood breken brengt de levende Jezus zelf 

bij ons, in ons midden. En elke keer als we dat doen, is hij tegenwoordig. Hij is opgewekt. 

En wij mogen even opgewekt zijn. Ook in onze harde en weerbarstige werkelijkheid. 

De Levende is sterker dan de dood. En we bidden, dat Hij ons opwekt uit de dood. In welke 

vorm de dood zich ook aan ons voordoet: 

 

De verlammende eenzaamheid, 

De gebroken verhouding, 

De bodemloze treurigheid, 

Het geestloze bestaan, 

De vreselijke ellende, 

De pijnlijke scheiding, 

Het verpletterende ongeluk, 

Het sterven van geliefden, 

De eigen kwetsbaarheid. 

 

En we bidden:  

Wees ons het leven in de dood. 

Schenk ons steeds weer 

een nieuw begin van leven. 

 

(Naar het ‘Gebed voor de doden’ van Alfred C. Bronswijk). 

 

Opstaan is bevrijding van de dood. Bevrijding van de macht van verbijstering en angst. Van 

twijfel en teleurstelling. Dat wordt onderstreept door de eerste woorden van Jezus bij de 
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ontmoeting. Jezus zegt: “Vrede zijn met jullie!” De komst van Jezus onder mensen betekent 

vrede. 

Ik wil tenslotte de link leggen van opstanding en bevrijding naar de Bevrijdingsdag van 

vandaag. En ik gebruik daarvoor gedachten van Miskotte, predikant en later hoogleraar van de 

toenmalige Hervormde kerk. Hij boeit me al van af de studie met zijn gedachten. Niet altijd 

even toegankelijk, maar wel terzake. Hij laat elke keer weer zien, dat we God niet te snel 

moeten betrekken bij onze zaken. Dat we al te makkelijk een historische gebeurtenis gelijk 

stellen met Gods wil. Dat deden de nationaal-socialisten juist wel met de opkomst van Hitler. 

Miskotte mocht op 9 mei 1945 in de Nieuwe Kerk op de Dam de Dankdienst bij de bevrijding 

houden. De context was huiveringwekkend. De oorlog voorbij. De capitulatie ondertekend. 

Maar op 7 mei vielen er nog wel 30 doden en zo’n 100 gewonden in Amsterdam toen Duitsers 

lukraak om zich heen schoten. De preek was n.a.v. Psalm 92. En kreeg de titel ‘Gods vijanden 

vergaan.’ 

In die preek  

gaf hij een brede terugblik op vijf jaar terreur. Ook wees hijweer op de diepere 

achtergrond van het moderne heidendom der verslagenen, hun jodenhaat en hun 

Godshaat. De preek was een culminatie van de heftigheid waarmee hijzelf in 

oorlogstijd had geageerd. Al zijn woede jegens de nazi's en de foute Nederlanders 

kwam erin naar buiten. Maar ook tegen de overgrote meerderheid van neutrale, 

afzijdige Nederlanders die in oorlogstijd hun kop in het zand hadden gestoken, richtte 

zich zijn gram:… 

 

Velen, veel-te-velen, zagen niets, zij bleven stekeblind voor wat er om ons heen en met 

ons gebeurde en wat er op het spel stond. 

… 

 

Miskotte betitelde de Duitse machthebbers en hun Nederlandse handlangers als 'Gods 

vijanden'. Die term hanteerde hij echter behoedzaam, want hij wilde, zo verklaarde hij, 

zich niet te buiten gaan aan al te makkelijk uitgesproken laster: 'Nee om onze vijanden 

zomaar te bestempelen als "Gods vijanden" is veel te goedkoop, om niet te zeggen 

huichelachtig. Het is zedelijk gevaarlijk en kan godslasterlijk worden.' Om 

duidelijkheid hierin te krijgen liep hij in een lange litanie de wandaden van de 

bezetters af. Zij hadden in 1940 onze neutraliteit geschonden en Rotterdam 

gebombardeerd; zij hadden ons geestelijk gekneveld; zij hadden ons land 

leeggeplunderd en de mannen weggesleept voor slavenarbeid. Anderen werden 

opgesloten in gevangenissen, gijzelaarskampen en concentratiekampen. Het 

maatschappelijke en culturele leven was onderdrukt en de universiteiten waren 

gesloten. Dan waren er de represailles tegen het verzet: eerst bij tientallen, later bij 

honderden werden Nederlandse mannen en jongens gefusilleerd. Dit alles bij elkaar 

geteld was verschrikkelijk. 'Maar,' zo vroeg Miskotte zich af, 'waren zij daarom Gods 

vijanden?' Zijn antwoord was een ontkenning: 'Hoewel dit alles zonder rechtsgrond, 

mensonterend en gruwelijk was, en nimmer te rechtvaardigen [... l hoeden wij ons 

zoiets ontzaggelijks te zeggen.' Toch gebruikte hij de term in zijn preek en dus moest 

er reden zijn om dit oordeel te hanteren. Dat was geen spel, want Miskotte wist heel 

goed waarover hij sprak. De reden waarom hij de bezettingsmacht aldus aanduidde, 

was de volgende aanklacht: 'Omdat de macht in alle ernst en letterlijk Israël heeft 

willen uitmoorden.' Hier was zijn litanie in een beslissend stadium beland. Deze 

stellingname had de rode draad gevormd in zijn geschriften en preken sinds het begin 

van de jaren dertig: wie zich tegen de joden keerde, kantte zich tegen de God van 
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Israël en dus tegen Jezus Christus. In de stampvolle Nieuwe Kerk nam hij daarbij géén 

blad voor de mond: 

‘…. 

 

En deze vijand is vergaan! 

 

(Zie Herman de Liagre Böhl,  Miskotte. Theoloog in de branding, p. 208v.) 

 

En deze vijand is vergaan. 

En zal steeds weer vergaan. 

 

Raak ons weer aan 

met levensadem, lentetijding, 

en doe met krachten ter bevrijding 

ons hier in Christus’ vrijheid staan. 

God, laat ons niet vergaan! 

(Lied 709:5) 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

 

We zingen: Lied 800:1 en 3 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

We gedenken Martinus Adrianus Schouten (staande) 

We luisteren naar de melodie van Lied 730: “Heer herinner U de namen …” 

 

 
 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

We onderbreken de gebeden een paar keer met het zingen van het refrein van Lied 295 

 

Dankgebed 

Voorbede: 

(Geest van opstandigheid ) 

 

Kom in ons midden,  

Geest van opstandigheid,  

die ons de moed schenkt 
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om in te gaan  

tegen alles wat kleineert,  

tegen alles wat het uitzicht ontneemt,  

tegen alles wat misbruikt en schendt,  

tegen alles wat onvrede brengt.  

 

Kom in ons midden,  

Geest van opstandigheid,  

die de ons kracht geeft,  

om mee te werken  

aan alles wat gerechtigheid bouwt,  

aan alles wat tranen droogt,  

aan alles wat leven bevordert,  

aan alles wat strijdt tegen de dood.  

 

Kom in ons midden,  

Geest van opstandigheid,  

die ons leert geloven  

in alles waarin liefde woont,  

in alles wat kloven overbrugt,  

in alles wat verzoening brengt,  

in alles wat Christus de mensen heeft geboden. 

 

Dank God,  

dat u uw volk bevrijdde 

uit slavernij en ellende. 

 

Van oorlog en onderdrukking, 

gevoerd met wapens of woorden: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van ziekte en gebrek, 

al of niet door mensen veroorzaakt: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van eenzaamheid en isolering, 

door eigen schuld of onvrijwillig: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van rechteloosheid en vervolging, 

van hogerhand of van onze gelijken: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van discriminatie en intolerantie, 

door ons ondergaan of door ons veroorzaakt: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van onmacht en moedeloosheid, 

als persoon of als gemeenschap: 

bevrijd ons, Heer! 
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Van hoogmoed en overmoed 

op geestelijk of lichamelijk vlak: 

bevrijd ons, Heer! 

 

Van angst en vrees, 

al of niet gerechtvaardigd: 

bevrijd ons, Heer! 

 

U, die een God van liefde zijt, 

bevrijd uw kinderen 

uit al wat hun geluk in de weg staat. 

En maak ons tot voorvechters van de vrijheid 

van uw kinderen. 

 

(Kees Pannekoek, Heel die wereld, p. 23) 

 

N.a.v. Tussenspel 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Delen van de bloemengroet 

 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

 

 
 

Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak):  

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor het  werk van de kerk 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 
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Diaken Elly van Bruggen komt naar voren met de schaal en zal iets zeggen over de 

autodienst, zoals dat diaconie en mensen die gehaald worden blij zijn met de autorijders, dat 

de wachtlijst eindelijk is opgelost etc. 

 

AAN HET EINDE 

 

We zingen (staande) slotlied: Lied 634 

 

Uitzending: De Tien Woorden, een bewerking: de tien vrijheden 

herkomst onbekend 

 

Ik ben Hij die is! 

God voor jullie, Ik heb jullie verlost: 

Leef dan als bevrijde mensen. 

 

DE WEG VAN HET GEBOD IS DE WEG DIE JE VRIJ MAAKT: 

 

Vrij van andere goden en machten, 

je hoeft ze niet te dienen, 

je hoeft je niet te buigen; 

 

Vrij om God niet vast te leggen 

in beelden van hout en steen, 

in denkbeelden van dogma en belijdenis; 

 

Vrij om de Naam van God 

aan te roepen, te belijden, te loven, 

te fluisteren als de naam van de liefste; 

 

Vrij om tijd vrij te maken 

voor jezelf, voor elkaar, voor God; 

 

Vrij om te leren 

van de generatie die ons voorgaat, 

aan de kinderen, de mensen van morgen; 

 

Vrij om wel kwaad te worden 

maar nooit langer dan tot de zon ondergaat 

Zodat er in je hart geen ruimte komt 

voor wrok, haat en bitterheid; 

 

Vrij om trouw te zijn 

aan de man, de vrouw, de vriend, de vriendin 

tot wie je ooit eens zei: ik hou van jou! 

 

Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan 

met wat jou aan bezit is geschonken; 

 

Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen: 
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ik weet iets goeds van hem... van haar... 

en anders, hou liever je mond! 

 

Vrij van begeerte, 

dat verschrikkelijke verlangen om te hebben wat de ander heeft, 

dat je verteert en stuk maakt. 

 

DE WEG VAN HET GEBOD IS DE WEG DIE JE VRIJMAAKT. 

 

Zegen: 

 

De Levende zal voor je zijn 

om je de weg naar vrijheid te wijzen. 

De Levende zal achter je zijn 

om je rug te sterken zodat je rechtop zult gaan. 

De Levende zal naast je zijn 

als een vriend, een vriendin aan je zijde. 

De Levende zal om je zijn 

als een haag van bescherming. 

De Levende zal in je zijn  

en je voeden met erbarmen.. 

Zo zegene ons de Levende,  

vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.  

 

Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor nieuwe geluidsapparatuur voor de band 

 

Bij de uitgang werden de rijders van de autodienst bedankt met een roos en een doosje auto 

drop. 

 

 


