
 

 

 

 

Liturgie voor de online viering van zondag 6 september 2020, 

Dertiende zondag na Trinitatis, twaalfde zondag van de 

zomer 

 

Viering beschikbaar om: 

10.00 uur op Kerkomroep 

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Lector: Caroline van Baal  

Orgel: Gert van der Schoor 

We zullen in deze dienst twee ambtsdragers bevestigen en stil 

staan bij degene die doorgaat 

 

Thema: Hoe groot maak jij het? 

 

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 

- Welkom door de voorganger 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

- We gaan staan 

- Groet en Bemoediging 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: intochtslied: Psalm 33: 2 en 8 

- Gebed aan het begin 

 

Dankbaar en ingetogen blij zijn we, 

Here God, 

dat we hier weer samen kunnen komen. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12254
https://www.pgij.nl/ontmoetingskerk-online-diensten/
mailto:dienen@pgij.nl
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En dat de plaatsen die we mogen bezetten, 

ook daadwerkelijk bezet zijn. 

Tegelijk beseffen we dat er mensen zijn  

die nog niet kunnen, durven of willen komen. 

En we beseffen dat er mensen  

op andere digitale manieren met ons hier verbonden zijn. 

Geef ons met elkaar een goede en gezegend dienst 

hoe dan ook,\waar dan ook. 

Amen. 

 

- We gaan zitten. 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 800:3 

- Smeekgebed, besloten met het (samen zeggen) van ‘Heer, ontferm U!’ 

 

God, 

wat zonde 

dat er zoveel misgaat 

bij onszelf en in de wereld! 

Dat we zoveel kapot maken 

tussen mensen onder elkaar, 

terwijl dat niet nodig is. 

 

Wat zonde 

dat we zoveel krachten verspillen 

en zoveel energie weggooien! 

Dat we telkens vergeten 

dat u ons zo niet bedoeld hebt. 

 

Wat zonde dat we dingen soms 

zo onmogelijk groot maken, 

vol woede, boosheid en kritiek. 

 

Help ons verder te komen 

dan alleen deze woorden. 

Help ons 

een nieuw begin te maken, 

bevrijd van schuld en spijt. 

 

Geef dat wij onze krachten gebruiken 

om lief te hebben 

en puin te ruimen. 

 

Maak een ander mens van ons. 

Zo zeggen we met z’n allen: 

Heer, ontferm U! 

 

- We luisteren naar ‘Tienduizend redenen’ (Opwekking 733 via aan clip) 

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 
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Here God, 

maak onze oren open. 

Open voor wat uit uw Woord  

vandaag tot ons komt. 

Hier in de kerk en de nevendienst, 

en bij mensen thuis. 

Open onze oren 

en ons hart als u 

kritische vragen stelt  

bij wat we zeggen en doen. 

Leer ons dan ook van uw grote liefde  

In Jezus’ Naam. 

Amen. 

 

- Moment voor de kinderen 

- De kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het licht mee 

- Schriftlezing: Matteüs 18:15-20 

 

15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen 

aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem 

dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste 

twee getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze 

ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar 

behandelt. 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel 

bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 19 Ik 

verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het 

ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. 20 Want waar twee of drie 

mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 838:3 en 4 

 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

“Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt…” 

Grapperhaus spookt door mijn hoofd heen. De hele week al. Dat kwam omdat ook die Bijbeltekst 

door mij heen ging. Ik kauwde op de woorden die Matteüs ons namens Jezus aanreikt. Gaat het 

hier over iemand als Grapperhaus? En dinsdag bij de voorbereiding van deze dienst met Wouter 

en Patrick ging het over de vraag die ze straks te beantwoorden krijgen: 4. En belooft u in heel uw 

levenswandel u te gedragen naar het Woord van God en u te voegen onder het opzicht van de 

kerkelijke vergaderingen? Hoe zit dat voor ons en ons gedrag? Krijgen we te maken met opzicht 

en tucht? 

 

Probleem bij de tekst is trouwens wel een beetje: gaat het om zondigen in het algemeen? Of gaat 

het om zondigen tegen jou? Dat hangt ervan af welke Griekse handschriften je neemt als basis 

voor de vertaling. Als die woorden ‘tegen jou’ worden weggelaten, zou het over meer soorten 

zonde kunnen gaan. Tegen jou – dan gaat het om wat er binnen je gemeente speelt. Er is jou als 

gemeentelid iets aangedaan door een ander. Zonder ‘tegen jou’ dan zondigt iemand in het 

algemeen. En daar kun jij en anderen je verantwoordelijk voor voelen. Je hebt met elkaar de 

verantwoordelijkheid mensen op het goede pad te houden. 
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Tegelijk is het ook wel weer de vraag of de aanpak die wordt beschreven wezenlijk verschilt bij 

zondigen algemeen of zondigen tegen jou. Ik denk van niet. 

Het gaat namelijk over hoe je omgaat met iemand die zondigt, al dan niet tegen jou. D.w.z. er is 

iets fout gegaan in iemands betrokkenheid bij God en mensen. Je hebt je doel gemist, je zit er 

naast met je gedrag. Het gaat nu vooral over hoe je het dan aanpakt. Als degene die nadeel 

ondervond en als degene die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ervaren. Ik spreek hierbij 

niet over het aspect van vergeving. Dat je als benadeelde ook de zondaar vergeeft. Dat komt in het 

bijbelstukje hier direct na aan de orde. In een gesprek met Petrus vertelt Jezus, dat je 70 maal 

zeven maal moet vergeven. Maar nu gaat het er eerst om: mensen zijn op een verkeerde weg 

gegaan. Zij moeten de kans krijgen zich daarvan te bekeren. Het gaat om een omgangsregeling 

met wie het spoor bijster zijn. Het gaat ten diepste om het functioneren van de gemeenschap, 

gelovig of niet. 

 

De vraag is dan: Hoe groot maak je het? De fout zelf, maar ook de aanpak ervan. 

De weg die hier wordt gewezen is de weg van luisteren en spreken. Maar het begint klein. En er 

zijn vier stappen. 

1. De eerste is dat jij als bezwaarde, als benadeelde iemand onder vier ogen aanspreekt. Benoemen 

wat niet recht was; hardop zeggen – in vertrouwelijkheid en niet achter de rug om – waarin de 

ander zijn doel miste. Je veroordeelt de daad van iemand, maar niet de dader zelf. En als de ander 

luistert, dan is de band met de gemeenschap herstelt. 

2. Luistert de dader niet, dan ga je nóg een keer. Met één of twee anderen. Je blijft respect 

houden voor de goede naam van de ander, je probeert het klein te houden. Het gaat hier dan dus 

vooral om een respectvolle manier van conflictoplossing. 

3. Lukt het dan nóg niet? Dan is er een derde stap te zetten. Allemaal vanuit jou als de benadeelde. 

Niet: laat die ander maar over de brug komen! Nee, je gaat zelf. Voor de derde keer! Je legt het 

aan de gemeenschap voor.  

4. Weigert diegene ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan zoals je een heiden of een 

tollenaar behandelt. In de gemeente van toen betekent dat: buiten de gemeenschap komen te staan. 

Dat klinkt hard. En is het op zich ook. In elk geval duidelijk. Tegelijkertijd: bedenk hoe er in de 

Bijbel gedacht en gesproken wordt over mensen buiten de gemeenschap. Bedenk hoe Jezus 

omgaat met heidenen en tollenaren. Hij zoekt ze op. Betrekt ze erbij. Laat ze meetellen. Ontfermt 

zich over hen.  

 

Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, en God is er alles aan gelegen dat iemand niet 

sterft, maar leeft. Het evangelie biedt met wat ik net met die vier punten schetste als het ware een 

cursus conflictbemiddeling in een notendop. Als iemand een ander tekortdoet, zijn er diverse 

kansen om tot inkeer te komen. 

 

Tja, dan Grapperhaus. Hoe ga je daar mee om? 

Hij heeft fouten gemaakt. Ontegenzeggelijk. Probleem erbij is dat hij niet zomaar als mens die 

fouten maakte. Maar als minister. Wat hij zegt en doet in zijn hoedanigheid als minister heeft 

direct gevolgen voor zijn persoonlijke leven. Iemand schreef: “Als in plaats van Ferd 

Grapperhaus iemand als Bram Moszkowicz, even oud en ook jurist, in coronatijd op al te kleffe 

wijze in een nieuw huwelijksbootje was gestapt, hadden weinigen zich over zijn sjoemelaarsfeest 

opgewonden.” (De Volkskrant 200905, Olaf Tempelman). En hij heeft ook te maken met een 

paparazzi-fotograaf op de loer. En die naar eigen zeggen een klein feestje vierde in de auto terug. 

En intussen slim gedoseerd zijn foto’s publiceert. Maar anders hadden tig andere mensen vast en 

zeker foto’s gemaakt op hun eigen smartphones. Ook daarmee heb je tegenwoordig te dealen in 

verantwoordelijke posities. Maar je ziet op zijn huwelijksfeest ook hoe moeilijk het is om je aan 

de gewenste gedragsverandering te houden. Zeker daar waar het gaat om één van de meest basale 

menselijke behoeften, nl. fysiek contact. En de kritiek op hem komt ook voort uit de in onze 

samenleving aanwezige frustratie over ‘de anderhalvemetersamenleving’ bij mensen die na 
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maanden lockdown op een leuke zomer hadden gerekend. Dat zit onder de oppervlakte en komt af 

en toe krachtig naar boven. Het rechtvaardigheidsgevoel is ook nog eens gekrenkt: andere mensen 

aso noemen, boetes uitdelen en zelf de regels overtreden. Hij is de bewaker van de coronaregels. 

En omdat het gaat om moeilijk afdwingbare regels, moet hij het mede hebben van overreding, al 

dan niet op barse toon. Dat maakt het lastig. 

Tegelijk blijft hij toch ook een gewoon mens. Met sterke kanten en met zwakke kanten.  

Maar hoe groot maak je het als benadeelden? Hoe kaart je het aan? Met welke middelen? Op 

welke plek? En vanuit welke belangen ook? 

Jezus leert om het klein te houden. Niet om het weg te moffelen. Of te vergoelijken. Het foute 

moet benoemd worden. Maar maak het niet groter dan het is. En spreek vanuit liefde en 

bewogenheid. 

En ik zou willen vragen aan al diegene die hem afmaken: Maak jij nooit een fout? Kijk eens in de 

spiegel, eerlijk en oprecht! Elders zegt Jezus daarbij: (Johannes 8:7) Toen ze bleven aandringen, 

richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar 

werpen.’ 

Ik denk dat er geen steen gegooid zal worden… En het maakt het uitoefenen van 

verantwoordelijke functies onmogelijk. Ook in de politiek.  

De Telegraaf gaf deze week ruimte aan twee collegae: “In wat voor wereld willen we leven”, 

schreven Tjaard Barnard en Joost Röselaers, “in een wereld waarin we weten dat dingen soms niet 

goed gaan, en daarom mild en zelfs vergevingsgezind naar elkaar willen kijken? Of in een wereld 

waarin we elkaar de hele dag door de maat nemen en elkaar op elk foutje willen betrappen? Wij 

raden van harte het eerste wereldbeeld aan.” 

En zelfs de minister-president sprak over christelijke waarden als mildheid en genade voor mensen 

die een fout maken. 

 

Patrick en Wouter hadden dus wat te vragen bij de vierde vraag die ik straks ga stellen. In je 

levenswandel je gedragen naar het Woord van God. En je voegen naar het opzicht van de 

kerkelijke vergaderingen. Bij Matteüs leren we dus dat je elkaar mag, ja op een goede manier ook 

moet aanspreken op je gedrag. En dat ook in de gemeente. In de kerk wordt dat niet meteen heel 

groot aangepakt. Het begint plaatselijk en klein. En pas als het nodig is, gaat het verder de kerk in 

qua procedure. Maar dat opzicht over belijdenis en wandel “… wordt uitgeoefend door pastorale 

samenspreking en vermaan.” Dus niet meteen openbaarheid, tucht, rechtbank en sociale media. 

 

En het is iets van ons allemaal. Dit gaat om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 

elkaar. Je laat een ander niet in de steek als die overduidelijk de verkeerde kant opgaat. Je doet dat 

niet omdat je het zelf zoveel beter weet, maar uit liefde. Verantwoordelijkheid is in essentie liefde. 

Uit liefde voor de ander en voor de onderlinge relaties wijs je de ander terecht. In de hoop die 

ander tijdig te laten inzien dat iets scheefloopt. 

 

We zijn erg blij dat Patrick en Wouter ons komen helpen als ambtsdrager. Op een mooie manier 

was voor ieder van hen het moment gekomen om mee te gaan doen. En ook kwam precies de 

goede taak langs. Fijn, dat jullie nu willen instappen. En je tijd en je talent willen gebruiken. 

Laat het motto voor jullie en voor ons allen zijn: ‘Verantwoordelijkheid is liefde’. Het gaat bij alle 

activiteiten om het bouwen van een gemeenschap van mensen die elkaar liefdevol behandelen. En 

als er hier en daar een fout wordt gemaakt, klein er of groter – laat er dan ruimte zijn voor 

mildheid en genade. Laten we zo iets weerspiegelen van de liefde van God voor ons. Dat kunnen 

we niet groot genoeg maken. 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 974:1, 2 en 5 
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DIENST VAN BEVESTIGING 

 

- We doen belijdenis van ons geloof door de woorden van Lied 344 samen staande uit te spreken 

- De kinderen van de nevendienst komen terug 

- Afscheid van de aftredende ambtsdragers Han Theil en Tjitske Havinga 

Een enkel dankwoord en overhandiging van een geschenk. 

 

 
 

 
 

- De afgetreden ambtsdragers nemen hun plek in het midden van de gemeente (weer) in. 

- Dankgebed 

- Presentatie nieuwe ambtsdragers  

De kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt van degene die bevestigd zal worden in het ambt 

van ouderling Wouter van de Veen en Patrick de Boer. 

Er zijn geen bezwaren ingebracht.  

- Voorstellen aan de gemeente 

De nieuwe ambtsdragers stellen zich aan de gemeente voor door het noemen van de naam en de 

taak die hij op zich gaat nemen. 

 

Patrick: 
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Toen ik vorig jaar belijdenis deed, sprak ik daar ook een eigen bijdrage uit. Ik herhaal hierbij 

graag nog een klein gedeelte uit de tekst die ik toen las: 

 

 
 

Ik geloof dat God ons gemaakt heeft om er voor elkaar en de wereld te zijn. Ik geloof dat God 

door en voor mensen werkt, dat God van mensen verwacht dat we onze eigen keuzes maken en ik 

geloof dat God er op vertrouwt dat we die keuzes goed doordacht en in vertrouwen maken. 

We zijn nu een klein jaar later en ik had niet direct verwacht dat dit geloof in eigen keuzes en het 

werken van God door mensen zo snel merkbaar zou zijn, maar juist door die belijdenis voel ik nu 

de verantwoordelijkheid om de taak van jeugdouderling op me te nemen. Mijn geloof dat je er 

voor elkaar bent sterkt dit vertrouwen en geeft me een gevoel van verantwoordelijkheid die naar 

mening bij deze taak hoort.  

Met mijn ervaring als groepsleider bij Celebration en Bijbelvuurtje de afgelopen jaren hoop ik een 

nuttige bijdrage te kunnen leveren aan deze taak. Ik kijk er dan ook naar uit om aan de slag te 

gaan, samen met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugdwerk. 

 

Wouter: 

Sinds 1983 lid van onze Gemeente 

 

Ik wil u graag mijn overweging om te komen tot dit ambt met een gedicht van Greet Brokerhof 

toelichten. 
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Omdat ik het zo ervaar noem ik het nu “Een persoonlijke ervaring”  

 

Voelbaar als een windvlaag  

Voelbaar als een windvlaag  

Soms, zomaar onverwacht,  

voel je een hand op je schouder,  

zie je ogen vol begrip,  

terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep.  

Het is als een streepje zonlicht achter een donkere wolk.  

Het geeft een beetje hoop. Het geeft een beetje houvast.  

Iets van God lijkt het wel. Tenminste, iets in die geest….  

 

Soms, als alles tegenzit en ik niet weet wat ik moet,  

word ik getroffen door iets wat speciaal op mij lijkt te slaan:  

een opmerking, een regel, een lied waarmee ik verder kan.  

Het wijst mij een weg die ik nog niet gezien had.  

Het geeft mij een beetje houvast.  

Iets van God, lijkt het wel. Tenminste iets in die geest….  

 

En…..Soms weet ik het zeker:            dit is geen toeval meer.  

Maar veel vaker twijfel ik: was dat God nou of niet?  

Want God is zo ongrijpbaar.  

Voelbaar als een windvlaag die de wolken uiteen blaast en ons lucht en licht geeft  

Hij geeft mij een beetje houvast.  

Soms, even, mag ik het ook voelen.  

 

DAN merk ik iets van zijn Geest….  

  

- Inleidende woorden / onderwijzing  

Broeders en zusters in Christus! 

De apostel Paulus schrijft:  
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(1 Cor. 12:4-6) ‘4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5 er zijn verschillende 

dienende taken, maar er is één Heer; 6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar 

het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.’ 

En de apostel Petrus zegt:  

(1 Petrus 4:10) ‘10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de 

anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ 

 

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt van ouderling en 

diaken, om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen en dit rentmeesterschap 

vorm te geven tot heil van allen en tot eer van de ene en gezegende Naam. 

Laten we die naam aanroepen. 

 

- Gebed  

Heer onze God,  

Wij danken u voor deze gemeenteleden die een ambt op zich willen nemen en zo een stukje 

verantwoordelijkheid willen dragen binnen kerkenraad en gemeente. We bidden u om uw zegen 

over hun ambtswerk. Dat ze het met plezier mogen doen; dat het ten goede mag komen aan de 

opbouw van de gemeente en het zo tot eer mag zijn van uw Naam.  

Door Jezus Christus onze Heer die met de heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid, Amen  

 

- Vraag aan de a.s. ambtsdragers 

 

 
 

Bevestigingsvragen: 

Jij die bevestigd zult worden in het ambt van ouderling, laat nu allen horen dat je in geloof je 

dienst aanvaardt:  

1. Ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze dienst 

geroepen heeft?  

2. Wil je je laten leiden door het Woord van God en alles wat daarmee in strijd is 

verwerpen?  

3. Beloof je ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te je kennis is gekomen  

4. En beloof je in heel je levenswandel je te gedragen naar het Woord van God en je te 

voegen onder het opzicht van de kerkelijke vergaderingen?  

Wat is daarop je antwoord?  

- Bevestiging en handoplegging met de zegenbede: 

God onze hemelse Vader, die je tot dit ambtswerk geroepen heeft geeft je door zijn Geest de 

genade dat je daarin ook trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn! Amen. 
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- Vraag aan de gemeente: 

Gemeente, 

nu deze broeders en zusters als ouderling bevestigd zijn, vragen we van u: bent u bereid hen als 

ambtsdragers in uw midden te aanvaarden; hen te omringen met uw meeleven; hen te dragen in 

uw gebeden; en met hen mee te werken in de dienst van onze Heer?  

- Wat is daarop uw antwoord: Ja van harte  

 

- We luisteren naar ‘Ik zal er zijn’ (Opwekking 770 via aan clip) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

- We gedenken Frits Marius Endert (staande) 
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- We luisteren naar de melodie van Lied 730: “Heer herinner U de namen …” 

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

 

Dank dat u mensen niet meteen afschrijft als ze iets fout doen. 

Dat u met liefde en mildheid ons kritisch beoordeeld. 

Dat u ons steeds weer de goede weg wijst. 

Stuur ons niet weg van hier met lege handen, 

maar maak ons vol van Jezus Christus, 

uw woord van trouw, 

uw levend licht. 

 

Help ons om zorgvuldig en liefdevol  

om te gaan met wie de goede weg mist; 

die zondigt in gedachten, woorden en daden. 

Help ons om het niet groter te maken dan het is. 

Laat ons uw liefde groot maken. 

Tegelijk vragen we u om wat fout gaat  

niet te verdoezelen, verdonkeremanen, weg te moffelen. 

Ook daarin zijn of worden fouten gemaakt; 

dan wordt verzwegen wat niet verzwegen mag worden. 

 

Help ons om de regels die aangereikt worden  

om ons te beschermen na te volgen. 

Help ons om degenen  

die daar het meeste last van hebben 

te steunen, materieel, emotioneel. 

Help ons om het vol te houden, 

voor anderen, voor ons zelf. 

 

We bidden voor wie op verantwoordelijke posten zitten, 

bij de overheid, in de politiek, in kerk en samenleving, 

waar dan ook. 

Dat ze met wijsheid en transparantie leiding geven. 

Dat ze ruimte en begrip krijgen 

en niet meteen afgebroken worden 

als er fouten gemaakt worden. 

En geef dat er op een faire en eerlijke manier 

gecontroleerd wordt – 

in parlement en samenleving.  

 

Onze gemeente: 

Dank voor Wouter en Patrick 

Dank voor anderen die zo veel doen. 

Geef dat we het volhouden. 

Dat we creatief en geïnspireerd bezig zijn. 

Dat mensen zich inzetten waar dat nodig is en tijd en talent inzetten. 

Om zo samen te bouwen aan een gemeenschap vol liefde 

met uitstraling naar alle kanten. 

 

Stil gebed 
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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: Hulp voor de getroffenen van de explosie in Libanon 

 

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. Drie manieren om uw bijdrage te doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse 

gemeente IJsselstein 

➢ Via de website Samen goed doen komt u op een betaalpagina waar u 

uw gift via iDEAL kunt betalen.  

➢ U kunt middels de QR-code betalen. U kunt met app (QR-lezer) de 

code lezen. Kies vervolgens voor ‘via de website’, zo komt u ook op 

de betaalpagina waar u via iDEAL uw bijdrage kunt overmaken. 

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. 

 

AAN HET EINDE 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we het slotlied (staande): Lied 422:1 en 3 

- Uitzending 

- Zegen 

 

Ga met God en wees een zegen! 

 

Als je gaat met God,  

 

dan verspreid je liefde… 

dan leef je in vreugde…. 

dan ervaar je vrede…. 

dan heb je geduld …. 

dan straal je vriendelijkheid uit….. 

dan deel je goedheid mee….. 

dan is je geloof krachtig…. 

dan ben je zachtmoedig….. 

dan bewaar je je zelfbeheersing….. 

 

https://www.samengoeddoen.nl/gift/c54440256e5032cba94980bcd75edba8


14 

 

Als je gaat met God, 

dan is de vrucht van de Geest zichtbaar in je leven! 

 

De zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor jou, voor onderweg… 

 

(Zegen van Corrie Jongejans) 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

- Orgelspel 

 


