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Net als vorige week heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdienst a.s. zondag niet op de gewone wijze door kan 

gaan. Het is belangrijk zo onze bijdrage te leveren bij het streven de corona-epidemie in te dammen. 

Toch  vinden we niet dat we de wekelijkse viering zomaar kunnen stoppen. Maar gelukkig zijn er creatieve 

mogelijkheden deze zondag te vieren – en u daar ook echt bij te betrekken! 

 

De gang van zaken zal als volgt zijn: er wordt zondag om half elf in de kerk een dienst gehouden, met de voorganger 

van deze zondag (ds. Maarten Diepenbroek), de organist (Jeroen de Haan), een ouderling van dienst, een lector, een 

koster, en een kleine groep cantorijleden, die de samenzang  voldoende ‘body’ kunnen geven. We nodigen u allen van 

harte uit op dat moment via de digitale kanalen de dienst in de kerk thuis mee te beleven via de 

kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11169 Deze site kunt ook via onze website benaderen. 

Jochem Sneep 

 

Vandaag horen wij in Johannes hoe Jezus de maaltijd viert met wat voor handen is. Hij spreekt het dankgebed uit 

over wat hem wordt aangereikt: vijf broden en twee visjes.  

Wij leven in een vreemde tijd. Het virus Covid-19 betekent dat we niet op de gebruikelijke manier samen kunnen 

komen en zelfs geen avondmaal kunnen vieren, zoals wij dat gewend zijn.  

Tegelijkertijd is het vastentijd. Veertigdagentijd: een tijd van bezinning en reflectie. Een tijd waarin we soberheid 

betrachten en afzien van slechte gewoontes die we onszelf hebben aangeleerd. Een tijd van discipline.  

Discipline wordt ons dezer dagen ook van overheidswege op het hart gedrukt: discipline in sociale contacten en 

discipline in hygiëne. Zo proberen we elkaar niet te besmetten en houden we rekening met hen die kwetsbaar zijn.  

Op deze zondag leren we dat we leven uit Gods hand en dat ons leven in Gods handen is. We vieren dan wel geen 

avondmaal, maar toch danken we God voor wat voor handen is, voor wat we aangereikt krijgen.  

Johannes vertelt hoe Jezus de zegen (het dankgebed) uitspreekt over de vijf gerstebroden die het jongetje hem 

aanreikt. Het lijkt misschien weinig of onbeduidend: vijf gerstebroden en twee visjes. Maar juist in deze dagen van 

sociale isolatie, van eenzaamheid en verlegenheid, van kwetsbaarheid en angst, mogen we ons deelgenoot weten 

van Gods liefde, ons verbonden voelen met Hem.  

De apostel Paulus zegt: ook al zijn we met velen, we zijn één lichaam (1 Korintiërs 12, 11). Het brood op de tafel is een 

symbool van onze verbondenheid met God en met elkaar. We danken God voor het brood dat hij ons geeft, voor de 

overvloed op tafel en de rijkdom waarin wij delen. We beseffen dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De tafel 

van de Heer opent onze ogen voor hen die tekort hebben, die te weinig hebben om van rond te komen en gebrek 

lijden. Voor wie zich juist in deze dagen alleen voelen omdat ze op zichzelf zijn aangewezen.   

Daarom is er vandaag toch een tafelliturgie - geen avondmaal of eucharistie - maar wel een dankzegging. Omdat we 

geloven dat we leven uit Gods hand. Die verwondering staat centraal aan de tafel.  

Ook zullen we de inzettingswoorden van de maaltijd van de Heer lezen. Voor een christen is er geen maaltijd meer, 

waar niet ook de Heer aanzit. Hij is Gast aan tafel. En ook de Gastheer. De maaltijd is een teken van zijn blijvende 

aanwezigheid onder ons.  

Ds. Maarten Diepenbroek 
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Zondag 22 maart 2020 - Laetare Ierusalem (Verheug u, Jeruzalem, en juich over haar, naar Jesaja 66, 10-11)   

Voorganger: Ds. Maarten Diepenbroek, Lector: Ingeborg Piers, Ambtsdrager: Jochem Sneep,                              

Organist: Jeroen de Haan 

Welkom  

Voorspel – Prealudium:  Koraalfantasie Psalm 122 van Geert Bierling (*1956)  

*wie kan, gaat staan 

Intrede - Introïtus:  

Psalm 122: omsloten door de antifoon: ‘Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen, die haar liefhebt. 

Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid’ 

(Jesaja 60, 10a-11). - (tijdens het zingen worden de kaarsen op de tafel aangestoken)  

Votum  

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Amen.  

Bemoediging en schuldbelijdenis: Lied 291d  

Kyriegebed, besloten met:  

 

Gebedsgroet  

 

Gebed van de zondag  

God over de machten,  

U geeft voedsel aan alles wat leeft.  

Voed ons verlangen  

naar uw aanwezigheid, 

verzadig ons leven,  

met uw woord van bevrijding  

en geef dat wij  

door de troost van uw genade 

mogen opademen.  

… door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen. 

Korte inleiding op de lezing uit Exodus  
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EERSTE LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT: Exodus 7, 8-25 

Gradualepsalm: Psalm 116: 1, 2, 6, 7 en 8  

EVANGELIELEZING: Johannes 6, 1-15  

v. (aankondiging van het Evangelie) 

* wie kan, gaat staan 

Acclamatie: Lied 339f 

PREDIKING 

Credo: Lied 341  

Mededelingen 

Voorbeden, telkens besloten met Liedboek 368d  

INZAMELING VAN DE GAVEN 

Lied: Lied 836  (Onder het voorspel worden de gaven ingezameld en tijdens het lied de tafel toebereid) 

Gebed over de gaven, door de ambtsdrager  

Lezen: 1 Korintiërs 11, 23-27 

Lofprijzing, gezongen: Lied 229  

Gij draagt en voedt de wereld,  

dag aan dag,  

en dieper dan wij durven vermoeden, 

zijt Gij aanwezig, 

overal waar wij gaan. 

Wij danken U voor die aanwezigheid, 

die zo verborgen en kwetsbaar, 

zo trouw en daadwerkelijk is.  

Wij geloven daarin en wij leven van U,  

zoals wij leven van het brood,  

zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid.  

Zo bidden wij samen,  

om uw Rijk dat komt:  

Onze Vader…  

Slotlied: Lied 863 

Jezus heeft gezegd: houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld     

(Matteüs 28, 20).  

Gaat dan heen in vrede, in de verwachting van de toekomst, van onze Heer:  

v.  zegenbede a. Amen 

Naspel - Postludium: Poco Vivace uit: Tafelorgelsuite van Burkhard Mohr (*1955) 

Tijdens het naspel worden de tafelkaarsen gedoofd. Het licht wordt de kerk uitgedragen, de wereld in. Voorganger, 

ambtsdrager(s) en lector volgen het licht en verlaten de liturgische ruimte. We bewaren de stilte tot na het 

orgelspel. 


