Protestantse gemeente te IJsselstein

De Paaskaars brandt
Orgelspel vooraf
Welkom door de voorganger
Goede morgen!
In alle vroegte zijn we naar de Ontmoetingskerk van de Protestantse gemeente te IJsselstein
gekomen.
We, dat zijn vier mensen: Hans van Neutegem als koster en man van het geluid. Christa van
Egdom als lector. En Eugène Broekman bespeelt het orgel. En begeleidt ons zó met het
zingen bij u thuis. En als voorganger ben ik er, ds. Peter van der Schans.
We zijn nu nog met vier, zoals de adviezen van de overheid zijn. Na de laatste
persconferentie van Minister President Rutte lijkt het er op dat het binnenkort weer met meer
zou kunnen. Vanaf 1 juni met maximaal 30 en vanaf 1 juli met maximaal 100. Maar óf en zo
ja, hóe we daar mee in onze kerk omgaan, moet nog besproken en besloten worden. We
willen voorzichtig zijn. En het vraagt sowieso intensieve voorbereiding. Op 2 juni neemt de
kerkenraad besluiten. En eventuele wijzingen kunnen dan zeker niet eerder dan zondag 14
juni ingaan.
Zo ver is het allemaal nog niet.
Vandaag vieren we de hemelvaart van Jezus. Hij is in de wolken. Hij is in de hemel bij God.
En hij is in de hemelse vreugde bij God.
De Paaskaars brandt in ons aller midden.
Laten we ons in stilte en met bezinnend orgelspel concentreren.
AAN HET BEGIN
Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
Groet
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Bemoediging
We zingen: Intochtslied: Psalm 68:6 en 7
Gebed aan het begin:
(Hemelvaartsdag, Jaap Zijlstra)
Vader die in de hemel zijt,
vandaag gedenken wij
hoe U gekomen bent,
verhuld door een wolk,
om uw Zoon tot U te nemen
in de heerlijkheid.
Het geeft ons rust
te weten dat we zelf
het karwei niet behoeven te klaren,
de verlossing van de wereld,
Jezus heeft het volbracht.
En nu hebt U uw Zoon,
onze Verlosser, thuisgehaald
en schenkt U ons
door uw vurige Geest
het geloof:
ook wij worden verwacht
in het Vaderhuis
met de vele woningen.
Dank U, God onze Vader,
voor de grote vreugde
die Hemelvaartsdag
voor ons maakt tot hemelvaartsféést.
Wij zijn mensen met toekomst,
wij verwachten het stralende moment
dat uw dag aanlicht
en de Morgenster opgaat in onze harten.
Wij loven uw Naam!
Amen.
We zingen: Lied 526:4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord:
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Here God,
zo diep bent U gegaan met Jezus,
tot in de diepten van de dood.
Zo hoog is hij gestegen, één met U,
tronend boven alle machten uit.
We luisteren naar de Schriften.
Laat ons zodoende delen in uw hemelse vreugde,
in uw koningschap over alle dingen,
doe ons stijgen boven de wisselingen
van het leven uit, steeds nader tot u,
door Jezus Christus onze Heer.
Amen.
Eerste Schriftlezing: Exodus 20:22-26 (NBV)
22De HEER droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: ‘Jullie zijn er
getuige van geweest dat ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. 23Je mag daarom geen
goden van zilver of goud maken om die naast mij te vereren. 24Maak voor mij een altaar van
aarde, en slacht daarop je schapen, geiten en runderen voor de brandoffers en vredeoffers. Op
elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe komen en je zegenen.
25Als je voor mij een stenen altaar wilt bouwen, gebruik dan geen gehouwen stenen, want
door de stenen met een beitel te bewerken ontwijd je ze. 26En breng geen treden aan, want
als je daarlangs omhoog zou gaan, zou men je geslachtsdelen zien.’
We zingen: Lied 655:1 en 2
Tweede Schriftlezing: Psalm 99 (NBV)
991De HEER is koning – volken, beef!
Hij troont op de cherubs – aarde, sidder!
2
Groot is de HEER op de Sion,
verheven is hij boven alle volken.
3
Uw naam moeten zij loven,
zo groot en geducht.
Heilig is hij.
4

Machtige koning, die het recht bemint:
u stelde rechtvaardige wetten vast.
Recht en gerechtigheid in Jakob:
ze zijn uw werk.
5
Breng hulde aan de HEER, onze God,
en buig u neer aan zijn voeten.
Heilig is hij.
6

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
ook Samuel riep zijn naam.
Riepen zij tot de HEER, hij antwoordde;
7
in de wolkkolom sprak hij hen toe
en zij onderhielden zijn geboden,
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de wet die hij hun gaf.
8

HEER, onze God, u hebt hun geantwoord.
U was voor hen een God van vergeving
en een God die hun misdaden strafte.
9
Breng hulde aan de HEER, onze God,
en buig u neer voor zijn heilige berg.
Heilig is de HEER, onze God.
We zingen: Psalm 47:2
Derde Schriftlezing: Handelingen 1:9-12 (NBV)
9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een
wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar
de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden:
‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel
is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien
gaan.’
12
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij
de stad, op een sabbatsreis afstand.
We zingen: Psalm 99:1 en 6
Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus!
Ik vind het toch eigenlijk elke keer wel lastig om iets te zegen over de hemelvaart. Ik heb al
snel het gevoel dat het erg theoretisch en theologisch wordt. En te weinig praktisch en
pastoraal. En deze keer heb ik me dan ook nog eens de uitdaging gesteld om een stukje uit
Exodus erbij te halen. We lezen daar al een paar weken uit. En de leesroostermakers hebben
ook voor Hemelvaart een stukje aangegeven. Het is precies het stukje na het geschenk van de
Tien Woorden. Daar had ik het afgelopen zondag over. God liet zijn stem klinken vanuit de
hemel. Vanuit een wirwar van wolken die doen denken aan een vulkaanuitbarsting of een
donderbui. In elk geval woord vanuit de sfeer van God, vanuit de plek waar God woont, de
hemel.
Met hemelvaart vieren we niet een soort ruimtevaart van Jezus. Maar wel zijn verhoging naar
de hemelse werkelijkheid van God. Jezus, de Heer, is in de wolken. Hij is bij God in de
hemel. En ook nog eens in alle hemelse vreugde en vrolijkheid. En het gevolg daarvan is, dat
we als gelovigen op ons zelf komen te staan.
Maar eerst nog iets over die hemelse werkelijkheid waar Jezus naar wordt opgeheven.
Psalm 99 vertelt daar over. Daar woont God in al zijn verhevenheid. En Jezus krijgt daar deel
aan. God wordt als een koning beschreven, in al zijn majesteit. En zijn Naam klinkt – de
Naam die nabijheid, betrokkenheid, liefde betekent: Ik zal er zijn voor jou. En tenslotte wordt
God beschreven als de God van recht en gerechtigheid. Als de God die opkomt voor wat
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onrecht is. Die recht wil maken wat krom is. Zo komt God naar ons en onze wereld toe. En
zijn liefde en recht hebben ook gevolgen voor ons doen en laten. Voor ons gedrag.
Maar tot drie keer toe wordt ook gezegd, dat die God heilig is. Dat wil zeggen: hij is apart,
met het doel er te zijn voor mensen. Daar zit dan meteen ook iets in van niet aan te raken,
onaantastbaar, onbedorven, ongenaakbaar, geheimvol, huiveringwekkend. Je krijgt God niet
te zien, zelfs Mozes niet. Ook wij niet. Alleen vanuit die heiligheid kan God op mensen van
heinde en ver betrokken zijn. Kan hij voor ieder wat betekenen. En niet alleen voor mij
persoonlijk, privé.
De Heer is in de wolken. Omhoog geheven naar de hemelse werkelijkheid.
We krijgen niet de kans om Jezus voor ons zelf te houden, voor ons groepje, onze gemeente,
onze kerk. We kunnen ons niet met hem in een sekte terugtrekken uit de wereld. Alsof we
verder ook niks te maken hebben met die wereld.
Nee, nu Jezus in de wolken is, zijn wij op eigen benen komen te staan. Als kinderen die het
huis van hun ouders uitgaan. We gaan zelfstandig verder. Met als opdracht te laten zien, dat
het aardse leven voluit zin en toekomst heeft.
Vanuit de hemel is God betrokken. Als Heer in de wolken is Jezus met ons begaan. Zo
kunnen we de Naam van God roepen. En zijn Naam eer aan doen met ons gedrag. We kunnen
als volwassen geworden mensen God dienen en doen. We kunnen bidden en werken. Psalm
99 en het stukje uit Exodus laten zien, dat beide nodig zijn. Er is eredienst en ethiek. Er is
liturgie, maar ook pastoraat en diaconaat. Allemaal rondom het hart van de Naam van God
die liefde is en doet.
Psalm 99 nodigt uit tot eerbied en respect. Je hebt God de HEER niet in je zak. Er zit ook
afstand tussen de mens en God. God is Gód. En wij zijn mensen. We zitten niet bij God op
schoot. Of God bij ons. De Joden spreken niet voor niets de Naam van God nooit uit. Ze
omschrijven, verwijzen. God trekt zich ook steeds weer terug, opdat wij hem niet voor ons
karretje spannen. Daarom zal er in ons vieren, in onze eredienst ook steeds iets van die
afstand merkbaar, voelbaar moeten zijn.
En dan betrek ik ook dat gedeelte uit Exodus erbij. Omdat daar ook iets naar voren komt over
die bijzondere omgang met God. En dan gaat het om nog andere gebaren en gebruiken in de
cultus, in de eredienst. Dat zit in dat offeren. Direct na de Tien Woorden komen er nog wat
meer aanwijzingen en geboden. Het lijkt wel wat strooigoed, dat ergens nog een plekje moest
krijgen. En dat niet veel met elkaar te maken lijkt te hebben.
Er wordt gesproken over altaren. Middelen in de communicatie met God. Elementen uit de
cultus, de eredienst. Maar ze mogen bij voorkeur niet van steen zijn. Dan staan ze vast, zijn
ze permanent, massief, onbeweeglijk. Zo zal het kunnen zijn in de steden en dorpen waar je
komt te wonen. Laat ze juist van aarde zijn, dan kun je ze gemakkelijk afbreken en weer
ergens anders opbouwen. Dan zijn ze tijdelijk, beweeglijk. Dat past meer bij het rondreizen
en trekken in de woestijn.
Als je de woorden van God hoort: als je de geboden meekrijgt – zorg dan voor
beweeglijkheid. Maak geen goden van zilver of goud. Dat is mensenmaaksel. En maak de
altaren zó, dat je er niet langs omhoog kan klimmen. Doe je dat wel, dan kunnen ze onder je
rok kijken. Dan kunnen ze je geslachtsdelen zien. En die staan voor potentie, voor kracht,
succes. Ze staan voor mannenmacht die denkt god te zijn.
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Houd het beweeglijk! Verstar niet in je eredienst en ethiek. Blijf niet naar de hemel staren
Dankzij de hemelvaart zijn wij tot volwassen gelovigen geworden, gemaakt. Laten we er
voor zorgen dat we niet vast komen te zitten.
In dat stukje uit Exodus staat in het midden ook deze zin nog:
24 “Op elke plaats waar ik mijn naam wil laten noemen, zal ik naar jullie toe komen en je
zegenen.”
Je kunt als volwassen gelovige het gevoel hebben, dat je er alleen voor staat. Of dat je als
gemeente het niet redt. Dat eredienst en ethiek niet werken, niet inspireren. Dat het dor en
droog is.
Maar zo’n zinnetje laat merken: vertrouw er op – daar waar God zijn Naam wil laten noemen,
daar komt hij naar ons toe. Vanuit de wolken, vanuit de heilige hemelse verhevenheid zegent
hij ons. Waar we de eredienst gaande houden, waar we ons gedrag laten bepalen door de
Naam van liefde en recht – daar is God erbij. Waar we bidden en knielen, waar we stil zijn of
de handen ten hemel heffen; in ons doen en laten – daar wil de HEER in beginsel zijn Naam
op ons leggen. Naar ons toekomen. En met ons meegaan waar we ons naar toe bewegen.
Amen.
Meditatief moment: orgelspel
We zingen: Lied 666
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
O God,
wij vieren het koningschap van uw Zoon,
vernederd door mensen,
verhoogd door U.
Wij danken U voor de kroon op zijn werk,
voor de erkenning van zijn inzet voor ons,
voor de belofte die rust op alles
waar Hij zijn handen zegenend over uitstrekte.
Wij danken u dat hij bij U in de wolken mag zijn.
Maar we vragen U ook:
laat ons niet alleen, niet aan ons lot over.
Dank, dat U ons als volwassen gelovigen ziet
met eigen zelfstandigheid en mogelijkheden.
Maar soms dan durven we niks meer te vertrouwen.
Zijn we als piepkleine kinderen
die houvast zoeken.
Kom ons het uw zegen tegemoet.
Heer,
help ons om niet te verstarren
in onze liturgie en in ons doen en laten.
Help ons om flexibel te zijn
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en mee te bewegen met waar we nodig zijn.
Laat waar we uw Naam aanroepen merken,
dat we gehoord en begrepen worden.
Wij bidden U voor deze wereld,
voor sterken en zwakken,
voor zieken en gezonden,
voor rijken en armen,
voor wie wel en wie niet geloven,
voor alle mensen,
want Hij heeft hen allen opgenomen
in zijn liefde,
in zijn gebed,
en U hebt ‘Amen’ gezegd
toen Hij werd opgenomen in de wolken
in uw glorie.
Heer, onze God,
aan wiens Naam wij ons toevertrouwen,
kom ons tegemoet in uw woorden,
vandaag en al onze dagen,
Stil gebed
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
Inzameling van de gaven: voor de Jezidi’s, een door de extremisten van de IS gehate en
vervolgde minderheid.

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
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➢ Via de website Samen goed doen komt u op een betaalpagina waar u uw gift via
iDEAL kunt betalen.
➢ U kunt middels onderstaande 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.

Een aandachtspunt bij de betaling via iDEAL:
De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen
GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden
overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
De totale collecteopbrengst wordt via een verdeelsleutel verdeeld tussen College van
diakenen en College van Kerkrentmeesters.
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
We zingen als slotlied: ‘De hemel is de mens zo ver nog niet’ van Alfred C. Bronswijk (op de
melodie van Lied 221)
1. De hemel is de mens zo ver nog niet.
De schepping ligt niet tevergeefs te wachten.
Op aarde woont niet louter het verdriet.
De wereld is geen akker vol met klachten.
Want om ons heen spelt God het nieuwe lied
van liefde, méér dan wij hier ooit verwachtten.
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
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Zegen:
Dat de Heer zijn Naam aan jou geeft
en genade aan jou betoont,
dat het licht van zijn aangezicht je gids zal zijn,
dat Hij je bewaren en ondersteunen zal,
dat zijn Geest altijd aan je zij zal zijn,
dat zijn engelen over je waken, wanneer je slaapt,
en als je ontwaakt, dat Hij je zal vervullen met zijn genade
dat je hem zult liefhebben en dienen al je dagen.
Dan zul je in de hemel Gods aangezicht zien.
In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
(Naar Clara van Assisi)
Gemeentezang: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
Orgelspel

