
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor de online viering van zondag 4 oktober 2020, Derde zondag van de herfst 

 

Viering beschikbaar om: 

10.00 uur op Kerkomroep 

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl  

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Lector: Jiska van der Schans 

Orgel: Jan de Geus 

 

Thema: Kies voor het leven! 

 

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: ‘Vater unser im Himmelreich’  -  H. Scheidemann (1595-1663) 

- Welkom door de voorganger 

 

1. Israëlzondag 

De Protestantse Kerk richt zich op: 

• Joodse wortels christelijk geloof 

• Joods-christelijk gesprek 

• Bestrijding van antisemitisme 

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan 

haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. 

 

2. Woord van bemoediging preses Synode 

 

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, 

 

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het 

raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw 

beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer 

aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van 

te worden - ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is. 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12254
https://www.pgij.nl/ontmoetingskerk-online-diensten/
mailto:dienen@pgij.nl
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Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het 

werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf 

overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich 

horen. Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De 

toekomst ligt in Gods handen. 

 

Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We 

blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs 

allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door 

ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? 

En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, 

maar om betekenisvolle relaties. 

 

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn 

leiding bidden wij. 

 

Kom, Schepper Geest, 

ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Houd ons vast, 

in Jezus’ Naam. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het moderamen van de Generale Synode, 

ds. Marco Batenburg, preses 

 

3. Plaatselijke maatregelen:  

1. Mondkapjes bij bewegingen en verplaatsingen in het gebouw 

2. Kerkdiensten gaan door zoals de voorbije weken 

3. Koffie drinken ook, maar nu met maximaal 30 deelnemers die zich bij de entree 

aanmelden. 

4. Groepsbijeenkomsten alleen indien echt nodig. En maximaal 30. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel: ‘Wie maar de goede God laat zorgen’  -  Albert de 

Klerk (1917-1998) 

- We gaan staan 

- Groet en Bemoediging 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: intochtslied: Psalm 119:40. De organist speelt het couplet 

één keer, daarna wordt het voorgedragen. 

- Gebed aan het begin 

 

(Kiezen voor vrede) 

 

Wij mensen hebben altijd de keuze. 

We kunnen kiezen voor goed of kwaad. 

We kunnen kiezen voor lawaai of stilte. 

voor zegen of vloek, leven of dood. 

Om tegenover of naast elkaar te staan. 

Geef ons in deze viering ruimte, God, 

om ons bewust te worden van onze keuzes. 

 

Kiezen voor vrede. 
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Wij zoeken geen geweld, 

wij houden niet van ruzie. 

Maar altijd weer steekt het de kop op: 

het eigen gelijk, de drift. 

God, U kiest toch voor vrede? 

Wees met uw keuze dicht bij ons, 

dat wij stem geven aan uw vrede. 

 

Vrede lijkt vaak zo ver weg. 

Maar vrede is ook heel dichtbij. 

Het ligt er maar net aan, 

waar we zelf voor kiezen. 

Blijf bij ons, God, als wij ons wagen 

om vrede te leven, 

daar waar we zijn, 

in de geest van Jezus, 

onze broeder en voorganger. 

Amen. 

 

(Leonie van Straaten 

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk) 

 

- We gaan zitten. 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 913:3. De organist speelt het couplet één keer, daarna 

wordt het voorgedragen. 

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

 

(Leve het leven) 

 

God, 

leve het leven! 

We kregen het van u 

en we zijn er blij mee. 

We genieten van 

de zon, onze vrienden en vriendinnen, 

alle goede mensen 

om ons heen, 

de kansen die we krijgen 

en de mogelijkheden 

die we hebben. 

 

Geef ons aandacht 

voor alle mensen 

die geen leven hebben 

omdat ze gebukt gaan 

onder geweld, 

angst of verdriet. 

Die geen hoop 

en uitzicht hebben 

en misschien wel liever 

dood zouden zijn. 
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Geef dat we altijd 

oog hebben 

voor wat het leven 

de moeite waard maakt. 

Dat we niet vergeten 

dat het leven 

eigenlijk van u is. 

Dat het daarom sterker is 

dan de dood. 

Zo zeggen we met z’n allen samen: 

‘Heer, ontferm U!’ 

 

(Zeg het maar gewoon 1, p. 41) 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: een loflied: Lied 634. De organist speelt het couplet twee 

keer, daartussen in worden de beide coupletten voorgedragen. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de opening van het Woord 

 

Heer,  

help ons vanmorgen in elk geval 

te kiezen voor u en uw Woord. 

Geef dat uw uitleg 

ons helpt onze eigen keuzes te maken. 

Dat we ons laten leiden  

door uw Geest van liefde 

bij alles waar we voor komen te staan. 

Amen. 

 

- Moment voor de kinderen 

 

Drijven of zinken? 

Jezus loopt op het water, maar Petrus zinkt weg in de golven. 

Wat heb je nodig? 

- een bak met water 

- een aantal voorwerpen, bijvoorbeeld een badeendje, een wasknijper, een lepel, een kurk, 

een balletje 

Aan de slag: 

- Laat de kinderen de voorwerpen één voor één zien. 

- Denken ze dat het voorwerp dat ze zien, blijft drijven of gaat zinken als je het op het 

water legt? 

- Leg alle voorwerpen één voor één op het water en kijk wat er gebeurt. 

- Voorwerpen blijven drijven of zinken. Kun je ook én blijven drijven én zinken? De 

kinderen horen hierover in een bijbelverhaal. 

 

- Schriftlezing: Deuteronomium 30:11-20 

 

Vooraf door Peter: 

Het gedeelte dat Jiska gaat lezen is een stukje uit een afscheidstoespraak van Mozes. Hij staat op 

de drempel. Dubbel:  
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Mozes staat op de drempel van de intocht in het Beloofde land. Maar hij gaat dat land niet zelf 

binnen. Het volk waar hij al die jaren in de woestijn leiding aan gaf, mag dat wél.  

En hij staat op de drempel van zijn leven: Mozes gaat sterven. Hij houdt een afscheidstoespraak. 

In de synagoge wordt dit gedeelte gelezen vlak voor Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar. Dat werd in 

het Jodendom twee weken geleden gevierd. 

 

Jiska: 

11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw 

bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de 

hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook 

zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons 

over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14 Nee, 

die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. 

15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en 

dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb 

gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en 

regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw 

God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert 

te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 

dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in 

het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde 

als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het 

leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te 

hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het 

land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Psalm 119:66. De organist speelt het couplet één keer, 

daarna wordt het voorgedragen. 

- Bijdragen van verschillende stemmen bij de lezing 

 

Ik laat u verschillende stemmen horen die iets zeggen over het Bijbelgedeelte dat Jiska las. Het 

zijn door mij gekozen fragmenten uit de handreiking die onze kerk aanbiedt voor Israëlzondag.  

 

1. Chaya Brasz, historicus en publicist, woont in Israël 

Het is een breekpunt in de tijd, zo vlak voor de intocht in het beloofde land. Tijdens een voetreis 

van veertig jaren hebben we een levensstijl ontwikkeld met vaste religieuze gewoonten en 

leefregels. Als volk van Israël staan we nu voor een intense overgang, een nieuw begin. Wat een 

kans om te kunnen kiezen voor een eigen toekomst voor onszelf en onze kinderen! Jaarlijks 

beleven we dit moment bij het lezen van (deze tekst), vlak voor Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar. 

… 

Vóór de intocht wisselt het leiderschap. Mosjee roept voor zijn dood het volk bijeen om iedereen 

aan het Verbond met God te herinneren: Houd je aan zijn regels! Kies voor het leven! Hij legt de 

verantwoordelijkheid bij een ieder van ons zelf. Wie de regels kent, weet dat de oplossing zich in 

onszelf bevindt, in onze mond en in ons hart.  

 

2. Bisschop dr. Munib A. Younan, Palestijns en voormalig president van de Lutherse Wereld 

Federatie 

Ik hoor Mozes’ roep als een grote uitdaging aan Palestijnen en Israëli’s in onze tijd. Mozes zou 

ons in het heilige land nu kunnen vragen: Kiezen jullie werkelijk voor het leven? Werken jullie 

werkelijk aan vrede gebaseerd op gerechtigheid? Aanvaarden jullie werkelijk het beeld van God in 

de ander en daarmee de mensenrechten van de ander? Of zijn jullie in plaats daarvan angst, haat 

en verdeeldheid aan het zaaien? Ik denk dat ik namens de meeste van mijn buren in het heilige 
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land kan spreken en zeggen: we zijn moe. We zijn moe van het kiezen voor de dood. We zijn moe 

van de angst, de haat en de vijandschap. We zijn zeker moe van de oorlog, de bezetting, het 

bloedvergieten en de discriminatie. We weten zeker dat dit niet Gods wil is voor het heilige land 

en niet voor de wereld. Nu is de tijd, … om te kiezen tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. 

Geliefde zusters en broeders, laten wij het leven kiezen. Laten we gerechtigheid kiezen. Laten we 

vrede kiezen en verzoening. De alternatieven zijn ondenkbaar. Kies het leven. 

 

3. Joram Rookmaaker, rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en Utrecht, en 

krijgsmachtrabbijn 

 

(We zijn) in de week voorafgaand aan Rosj Hasjana, het Joods nieuwjaar. Het begint met de 

woorden ‘Jullie staan hier vandaag allemaal voor de Eeuwige, jullie God’ om allemaal in het 

verbond met ‘de Eeuwige, jouw God’ te treden. De collectiviteit van het verbond wordt eerst 

benadrukt, om het daarna heel persoonlijk te maken. Het hele volk is tezamen, hoog en laag, maar 

het verbond met God is bindend op ieder apart - waarmee de verantwoordelijkheid van de individu 

wat mij betreft helder naar voren komt. 

… 

‘Deze mitswa (opdracht) die ik je opdraag vandaag’ is niet een soort magische of bovenmenselijke 

opdracht die alleen uitvoerbaar is als je een heilige bent. Nee. … Het is niet in de hemelen 

besloten. Het is binnen menselijk bereik.  

 

4. Koos Snaterse, predikant in Hoogeveen en lid van het bestuur van de Protestantse Raad 

voor Kerk en Israël 

 

Is kiezen ingewikkeld geworden? Met keuzestress als klacht en onzekerheid als gevolg. Waarmee 

kom ik goed voor de dag? Hoe voorkom ik gezichtsverlies?  Blijf ik goed in beeld en gaan 

anderen mij waarderen? Mozes stelt ons voor een andere keuze: Gods aangezicht staat centraal, 

niet je eigen gezicht. Het gaat erom of Hij goed in beeld blijft, niet of jij goed in beeld komt. 

Mozes maakt de keuze eenvoudig, met slechts twee opties. Bovendien laat hij gelijk weten hoe je 

uitkomt. Hoewel, zegen of vloek, leven of dood vormen in feite geen opties. Klemmend adviseert 

Mozes eenvoudig te kiezen voor de zegen en het leven. Het is niet moeilijk, laat hij weten. Leven 

naar Gods wil ligt letterlijk voor de hand, voor je voet en op je lippen. God is één en Zijn weg is 

eenvoudig te begrijpen en in praktijk te brengen. Goed nieuws dus voor gewone gelovigen. 

 

- We luisteren naar een opname van: ‘Jeroesjalajiem sjel zahav’ (= Jeruzalem van goud) 

https://www.youtube.com/watch?v=JH8gtdDA5x0 

 

De lucht boven de berg is zo helder als wijn en de geur van sparren drijft  

op de wind bij schemering met het geluid van de klokken.  

 

En in de sluimering van de bomen en steen gevangen in haar droom de stad  

die afgezonderd ligt en in haar hart is een muur. 

  

(Refrein:) 

Jeruzalem van goud, en van koper, en van licht. 

Voor al uw liederen ben ik een viool. 

 

We keerden terug naar de waterputten, naar de markt en naar het plein.  

(Een) Ramshoorn roept op de Tempelberg in de oude stad. 

  

En in de grotten van de berg hebben duizenden zonnen geschenen en opnieuw dalen we af naar de 

Dode Zee langs de weg van Jericho. 
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(Refrein) 

 

Maar de dag waarop ik gekomen ben om voor u te zingen en om u met kronen te loven. 

Ik ben de kleinste van uw jongste kinderen en de laatste van de dichters 

  

Vanwege jouw naam branden de lippen als de kus van Seraf.  

Moge ik U niet vergeten, Jeruzalem, die van louter goud is. 

  

(Refrein) 

 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Keuzestress – Wat kies ik voor school, studie, baan? Of in de supermarkt: er is te kust en te keur 

aan eten, drinken en ik weet niet wat allemaal nog meer. En straks weer bij verkiezingen? Trump 

of Biden? En bij onze Tweede Kamer verkiezingen straks: Welke partij? Welke politicus? 

Onzekerheid alom. 

Vandaag houdt Mozes ons een keuze voor. Vlak voor zijn dood. Vlak voor het volk het beloofde 

land Kanaän binnengaat. Hartstochtelijk, gepassioneerd en indringend legt hij het volk voor: “… u 

staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw 

eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te 

gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.” Mozes kan zich niet voorstellen, dat we anders 

zouden kiezen. Kies voor het leven! Voor je zelf en voor wie na je komt!  

Het gaat om het houden van de regelgeving die in heel Deuteronomium aan de orde komt. Dan 

gaat het niet alleen om het vereren van God. Maar ook om het nastreven van een goede 

samenleving, van een goed leven voor iedereen. En dan niet alleen voor mensen van vandaag, 

maar ook voor die van morgen, overmorgen en volgend jaar. Voor kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. En ga zo maar door. 

Gaat het om jezelf of om God? Vandaag is veel gericht op jezelf. Waarmee kom ik goed voor de 

dag? Hoe voorkom ik gezichtsverlies?  Blijf ik goed in beeld en gaan anderen mij waarderen? 

Mozes stelt ons voor een andere keuze: Gods aangezicht staat centraal, niet je eigen gezicht. Het 

gaat erom of Hij goed in beeld blijft, niet of jij goed in beeld komt. 

Maar ook: gaat het om jezelf of om de ander, de mensen om je heen? De regels uit 

Deuteronomium gaan ook over de omgang van mensen met elkaar. En ze bestrijken het hele leven, 

het leven van alle dag en overal. Het gaat niet alleen om je keurig aan de wet houden, maar ook 

om keuzes in de privésfeer, tegenover partner, familie, vrienden, collega’s. Oneerlijkheid, 

ontrouw, haat, respectloosheid, eigenwijsheid, egoïsme en pesterijen – het kan allemaal niet. 

Kiezen voor het goede leven betekent verantwoordelijkheid op je nemen, meer dan gewoon. 

Wil je een rechtvaardige samenleving, een goed leven? Dan schuif je dat niet af op overheid of op 

anderen. Je staat klaar voor wie je nodig heeft, met hart en ziel. Omdat het ons samen helpt. De 

vraag is: Hoe leef je met elkaar samen? Wat ben je als (wereld)gemeenschap aan het doen? Hoe 

stop je onzinnig gedrag en hoe kun je komen tot een verantwoorde levensstijl? Wat vraagt God 

van je?  

 

Wil je werkelijk leven, goed en duurzaam? Voor jezelf, voor anderen, samen met God? Het hangt 

van onze keuzes af. Op alle mogelijke terreinen. In ons gedrag rond de coronamaatregelen. Over 

wat je eet en drinkt. Over hoe je omgaat met de natuurlijke schatten van de aarde. Over je gebruik 

van vervoersmiddelen en consumptiegoederen. Het hele leven.   

Kies je werkelijk voor het leven? Werk je werkelijk aan vrede gebaseerd op gerechtigheid? 

Aanvaard je werkelijk het beeld van God in de ander en daarmee de mensenrechten van de ander? 
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Wil je leven vanuit respect, eerbied en liefde voor de ander? Of ben je in plaats daarvan angst, 

haat en verdeeldheid aan het zaaien? 

Laten we met ons hele hart en onze hele ziel streven naar leven! Niet eerst luxe, eer en sensatie 

voor ons zelf ten koste van een ander. 

Houd je aan zijn regels! Kies voor het leven! God legt de verantwoordelijkheid bij een ieder van 

ons zelf. Wie de regels kent, weet dat de oplossing zich in onszelf bevindt, in onze mond en in ons 

hart. 

Dit is het appel: KIES VOOR HET LEVEN! Voor jezelf en voor komende generaties. 

Lechajim! – Op het leven! 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: orgelspel: ‘Adagio uit Voluntary VIII’  -  John Stanley (1713-1786) 

- In de kerk klinkt en thuis zingen we: ‘Geroepen zijn wij’ (van Alfred C. Bronswijk, Van harte, 

p46 op de melodie van Lied 272). De organist speelt het couplet twee keer, daartussen in worden 

de coupletten voorgedragen. 

 

1. Geroepen zijn wij door de stem van lichter leven,  

die dwars door breekbaarheid aan de voorlopigheid  

van dag en uur de kleur van vaste duur wil geven:  

een blijvend visioen – de smaak van eeuwigheid. 

 

2. Geroepen zijn wij, om die stem hier te be-amen. 

Om wederwoord te zijn, in blijdschap of in pijn,  

hem na te spreken, die nu voortaan met ons samen 

een leven lang zal gaan – en weggenoot wil zijn. 

 

3. Geroepen zijn wij, om gezegend op te leven.  

In woorden en in daad, de stem die met ons gaat  

als rode draad in al wat hier is te doorweven:  

het woord dat adem schenkt – dat God ons niet verlaat. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

- Update Tussenspel 

- We gedenken Jacob Arie Roskam (staande) 

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

 

 
 

- Gebeden:  
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Kaddisj gebed door Eise Jongsma 

 

Verheven en geheiligd zij Zijn grote naam 

in de wereld die Hij schiep naar Zijn wil. 

Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen 

tijdens het leven en in uw dagen 

en in het leven van heel het huis van Israël,  

spoedig en in de nabije toekomst, 

en men zegge: Amen. 

 

Zijn grote naam zij gezegend  

tot in alle eeuwigheden. 

Gezegend, geloofd,  

verheerlijkt, zeer hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden 

zij Zijn heilige Naam, gezegend zij Hij, 

meer dan alle zegeningen, liederen, zangen en troostwoorden 

die men zegt in de wereld,  

en men zegge: Amen. 

 

Laat er complete vrede zijn uit de hemel 

En leven voor ons en voor heel Israël, 

en men zegge: Amen. 

 

Die vrede sticht in Zij hoge plaatsen, 

Hij zal vrede voor on stichten, 

en voor heel Israël. 

en men zegge: Amen. 

 

Peter: 

dankgebed 

 

voorbeden 

 

Laten we bidden: 

➢ voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor 

onszelf en elkaar. 

➢ voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in 

vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is 

➢ voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt 

➢ voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor 

degenen die nu ziek zijn 

➢ voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht 

 

God, wij dromen van Jeruzalem, 

de stad van vrede, 

de plaats vanwaar uw Woord is uitgegaan 

om alle volken de weg te wijzen, 

de plaats waar mensen samen komen 

om voorafgegaan door Israël 

uw naam te zegenen – 

maar Jeruzalem werd een oorlogshaard, 

de volken gaan hun eigen gang, 



10 

 

uw Woord wordt veronachtzaamd 

en we vervloeken elkanders namen – 

daarom roepen wij: 

geef vrede, Heer, geef vrede. 

 

God, wij bidden voor Jeruzalem, 

voor het land daar omheen 

en de mensen die er wonen, 

voor Israël, uw volk, 

voor de Palestijnen, uw mensen, 

voor allen die Jeruzalem hoger hebben 

dan elke andere wereldstad,  

joden, christenen, moslims – 

wij smeken U om wijsheid 

voor wie daar richten en regeren 

en om de wil tot vrede 

voor wie elkaar ten dode toe bestrijden – 

daarom roepen wij: 

geef vrede, Heer, geef vrede. 

 

stil gebed 

samen bidden van 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: 

➢ Israëlzondag 

➢ CvK 
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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 316:1 en 4. De organist speelt het 

couplet twee keer, daartussen in worden de beide coupletten voorgedragen. 

- Uitzending 

- Zegen 

 

God belooft ons zegen en leven,  

als wij ons wagen 

aan het woord van zijn Zoon.  

Hij heeft zich gewaagd 

onder de mensen en hun nood. 

Hij is aan zijn trouw te gronde gegaan.  

Maar God heeft hem opgewekt 

uit de dood 

en zijn leven draagt vrucht onder ons  

tot op deze dag. 

 

Laat ons niet doof zijn 

voor de luide roep van zijn voorbeeld.  

Maak ons sterk 

om met hem de weg te gaan 

naar de mensen om ons heen, 

opdat ons leven 

rijke vrucht mag dragen. 

Kies het leven, 

gedragen door 

de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

 

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

- Orgelspel: ‘Herr Gott, dich loben alle wir’ -  Johann Pachelbel (1653-1706) 

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

