Online viering Protestantse Kerk Ieper – 10 Mei 2020
Introductie en welkom
Van harte welkom bij de online viering die verzorgd wordt door de Protestantse Kerk Ieper. In het
bijzonder een hartelijk welkom voor onze broeders en zusters van de kerk van Gent Brabantdam. We
zijn blij dat jullie met ons meeluisteren. Waarschijnlijk hebben de meeste van ons elkaar nog nooit
“in het echt” ontmoet, dus hopelijk kunnen we daar verandering in brengen na de coronacrisis. Voor
nu: een goede dienst gewenst.
We mogen deze online kerkdienst beginnen met het uitspreken dat onze hulp van God komt.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn
trouw duurt tot in eeuwigheid en Hij laat niet los wat hij is begonnen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.

Christian Verwoerd – Ik wil U danken
U liet de zon vanochtend opgaan
Iedere dag is een geschenk
Ik voel me rijk, een koningskind
Als ik aan Uw gaven denk
Hoe U mij altijd heeft bewaard
En zoveel heeft gegeven
Nee, ik heb nergens voor betaald
Dus alles is genade in het leven
Ik wil U danken op dit moment
Gewoon U bedanken voor wie U bent
Want U bent het waard Heer,
al mijn dank Mijn lof mijn eer
Ik bied het U als offer aan
Voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan
Leer mij te danken,
meer te danken Heere God

Schuldbelijdenis
Laten wij aan het begin van deze viering onze schuld belijden en God en elkaar om vergeving vragen.
God, niet altijd slagen we erin een echte vriend te zijn
voor mensen met wie we het leven delen.
Soms lopen we heen over de gevoelens van anderen.
Soms vergeten we een gulle lach te schenken
of een liefhebbend woord te spreken.
Soms zijn we eigenzinnig
en vinden we onszelf het belangrijkste.
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Soms vergeten we een bloem te zijn voor elkaar
en doen we juist hen pijn, van wie we het meeste houden.
Vandaag bekennen we onze onmacht en schuld
en vragen U en elkaar om vergeving.
Wil U over ons ontfermen,
onze zwakheden en tekortkomingen vergeven en ons de kracht geven om door het leven te gaan in
de geest van liefde en dienstbaarheid,
ons voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding – NLB 25b
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
Zie naar mij om en wees mij genadig
Want op U wacht ik een leven lang
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Zijt Gij het Heer, die komen zal
Of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Geef Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
Naar U gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Schriftlezing 1: Psalm 118
1Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
2Laat Israël zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
3het huis van Aäron zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw’ –
4wie de HEER vreest, zeggen:
‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
5In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’
En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
6Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?
7Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,
kijk ik op mijn haters neer.
8Beter te schuilen bij de HEER
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dan te vertrouwen op mensen.
9Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mannen met macht.
10Alle volken hadden mij ingesloten
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
11ze sloten mij van alle kanten in
– ik weerstond ze met de naam van de HEER –
12ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze met de naam van de HEER.
13Jullie sloegen mij en ik viel,
maar de HEER heeft geholpen.
14De HEER is mijn sterkte, mijn lied,
hij gaf mij de overwinning.
15Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16de rechterhand van de HEER verheft mij,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.
17Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen:
18de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.
19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.
22De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.
24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
25HEER, geef ons de overwinning,
HEER, geef ons voorspoed.
26Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen
tot aan de horens van het altaar.
28U bent mijn God, u zal ik loven,
hoog zal ik u prijzen, mijn God.
29Loof de HEER, want hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Samen – Elly en Rikkert
Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
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Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

Schriftlezing 2: 1 Petrus 2:1-10
21Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en
kwaadsprekerij, 2en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u
daardoor groeit en uw redding bereikt. 3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij
hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om
zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke
tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus
Christus, welgevallig zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb
uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij
voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers
afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok
waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze
bestemd. 9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis
heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens
viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
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Verkondiging
Eén voor één, steen voor steen, niet alleen, maar samen. We dragen niet alleen een steentje bij aan
Gods nieuwe wereld, we zijn zélf een steen, een levende steen. Zo zou je het motto van de preek
kunnen samenvatten.
We zijn hier in Ieper bezig met een mini-serie over de brief van Petrus want zo leren we hoe we als
kleine groepjes verspreide gelovigen tóch een getuige zijn in de maatschappij. De ontvangers van
deze brief woonden verspreid in het noorden van het hedendaagse Turkije. Een enorm geografisch
gebied, waar overal kleine gemeentes waren ontstaan. Zowel in de steden als in de dorpen. Zowel
met gelovigen van Joodse achtergrond als eerste-generatiegelovigen die aanhangers waren geweest
van de Grieks-Romeinse godenwereld en meededen aan de verering van de keizer. Nu moeten al
deze gelovigen de omslag maken naar een heel nieuw leven. Een leven waarin Jezus Christus
centraal staat en waarin ze met elkaar een nieuwe gemeenschap vormen. Een nieuwe gemeenschap
waarin mannen en vrouwen, slaven en meesters, Joden en Grieken, gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat
gaat niet zonder slag of stoot en daarom staan in deze brief motivaties en instructies over hoe zij dit
nieuwe leven kunnen leven. Vorige week stonden we stil bij wat dit nieuwe leven inhoudt: het is
namelijk een nieuw leven dat bevrijd is van de zinloosheid van het vorige leven. Ons leven heeft zin,
want Christus zelf geeft het betekenis. Dat geldt ook voor ons nu in coronatijd.
Vandaag gaan we weer een stapje verder en kijken we naar wat Petrus precies bedoelt als hij schrijft
dat de gemeente bestaat uit levende stenen. Maar eerst kijken we naar de eerste paar verzen,
omdat Petrus hier een beeldspraak gebruikt die op het eerste gezicht niet evident is. Hij schrijft:
“verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en
uw redding brengt.” Petrus schrijft naar christenen waarvan een groot deel waarschijnlijk nog niet zo
lang gelovig is. Ze zijn als het ware nog baby’s. Ze zijn tot bekering gekomen, ze weten wat de kern
van het geloof is. Maar er is nog zo veel meer te leren. De gelovigen mogen dus opgroeien en
volwassen worden. Op die manier kunnen ze een goed leven leven zonder de slechtheid waar vers 1
van spreekt. En om te kunnen groeien hebben ze net als echte baby’s melk nodig. Maar dan
natuurlijk geen letterlijke melk. De figuurlijke melk is hier het Woord van God. Want het Woord is
het enige dat helpt om echt te groeien in het geloof. En het Woord van God spoort de gelovigen aan
om niet alleen maar op je eentje christen te zijn, maar dat te doen samen met anderen.
Petrus die gaat nu switchen van beeldspraak. Eerst waren de gelovigen pasgeboren baby’s, nu
worden ze heel wat anders, namelijk levende stenen. Dat is best een prestatie van de
Bijbelschrijvers, om telkens weer naar een compleet nieuwe beeldspraak over te gaan. Voor ons lijkt
dat een beetje als hak op de tak, en we moeten dus goed opletten dat we weten wat nu precies met
wat wordt vergeleken. Zeker bij de beeldspraak van de levende stenen, want de auteur gaat er hier
van uit dat de lezers het Oude Testament goed kenden. Levende stenen, dat is in zichzelf al een
enorme tegenstelling. Er is niets harder dan steen, en niets doder dan steen. Als je denkt aan hard,
onbuigzaam, doods, dan denk je aan een baksteen. Maar Petrus heeft het over lévende stenen.
Levend, precies het omgekeerde van hard en doods. Levend: bewegend, groeiend, dynamisch.
Levende stenen dus, die met elkaar een dynamisch bouwwerk vormen. Een bouwwerk wat telkens
groeit, uitbreidt, van vorm verandert. Dat is de kerk: de gemeenschap van alle gelovigen samen.
Want telkens als een nieuwe gelovige zich bij de kerk aansluit, verandert de kerk van vorm en gaat
het bouwwerk er weer net wat anders uitzien. Want elke gelovige neemt zijn of haar eigen gaven en
talenten en zijn of haar eigen levensgeschiedenis mee. Een kerk die van vorm verandert is dus een
levende kerk: de stenen worden telkens weer opnieuw gerangschikt, telkens komen er weer nieuwe
verbanden. Dat zien we nu op dit moment ook gebeuren door de coronacrisis: er ontstaan nieuwe
connecties, de levende stenen van de gelovigen worden als het ware telkens op een andere manier
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op elkaar gestapeld. Christenen zijn eigenlijk legoblokjes, als je het op deze manier bekijkt: ze passen
op heel veel verschillende manieren aan elkaar. Ook vandaag is daar een mooi voorbeeld van. In
normale tijden maken de gemeenteleden van Ieper niet snel de overstap naar Gent of omgekeerd,
omdat dat minstens een uur rijden is. Maar vandaag is afstand even niet van belang, en zijn we heel
blij dat we de kerk van Gent Brabantdam als luisteraars mogen verwelkomen in onze online viering.
En ook door heel Vlaanderen heen ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, denk bijvoorbeeld
maar aan de gezamenlijke vieringen in de Denderregio.
Petrus heeft deze beeldspraak van de stenen dus niet van zichzelf, maar uit het Oude Testament. Dit
gaat terug op Psalm 118. Psalm 118 is de meest geciteerde Psalm in het hele Nieuwe Testament, dus
het is wel duidelijk hoe veel inspiratie de gelovigen uit het Nieuwe Testament uit deze psalm
haalden. In Psalm 118 vers 22 staat:
“De steen die de bouwers afkeurden
Is een hoeksteen geworden.
Dit is het werk van de HEER,
Een wonder in onze ogen.”
Hier zien we de grote omkering in werking die we door heen de Bijbel zien. De eersten zullen de
laatsten zijn, de armen zullen rijk zijn en wie verdriet heeft zal getroost worden. Op dezelfde manier
hier dus ook: een steen met een hoekje af, een steen die eigenlijk niet geschikt leek, die al bijna
ongeduldig aan de kant werd gesmeten… Het is juist deze steen die centraal staat. De hoeksteen, de
steen dus waar het hele gebouw op rust, de dragende steen.
Deze steen is Christus. Christus is het fundament waar het hele bouwwerk op rust. Zonder Hem zou
de heel kerk in elkaar storten. Christus als fundament en wij mogen allemaal ons samenvoegen in dit
bouwwerk. We mogen allemaal onze plek opzoeken en meebouwen.
God kan dus ook de stenen gebruiken waar een hoekje af is, die nergens goed voor lijken. Want wij
bouwen een kerk met alleen maar mensen waar een hoekje van af is. Het bouwwerk wordt dus niet
strak, met harde, rechte lijnen. Maar het zijn allemaal individuele mensen met hun eigen
levensverhaal die zich invoegen in het grotere bouwwerk, het grotere verhaal van Christus.
Zo mogen we ons laten gebruiken om iets op te bouwen. En op dit moment wordt er flink aan het
bouwwerk geschud. Niemand kan zich ooit herinner dat we niet in ons kerkgebouw konden
samenkomen. Maar uiteindelijk weten we dat kerk-zijn niet draait om de letterlijke stenen van ons
kerkgebouw. De kerk gaat dóór, ook zonder gebouw. Want kerk-zijn speelt zich af tussen mensen
onderling, tussen de twee en drie die in Jezus naam samen zijn, ook al is dat digitaal. Zo mochten wij
afgelopen week met de oecumenische Bijbelstudie samenkomen via ZOOM. Evangelischen,
Katholieken en Protestanten samen. Samen luisteren naar het Woord, samen bidden ook, al voelt
dat een beetje onwennig via het scherm. Maar zo zijn we getuige van de veerkracht die we hebben:
Christus laat zich niet tegenhouden door een schermpje van smartphone of iPad. Christus bouwt zelf
zijn kerk, en wij mogen ons laten invoegen.
Ja, aan onze grondvesten wordt geschut. Maar Christus blijft stevig overeind staan. En omdat
Christus, de hoeksteen, stevig staat, blijven wij ook stevig staan. Want wij bouwen verder. Steen
voor steen. Niet alleen, maar samen.
Amen.
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Dankgebed
God, we willen U danken voor de woorden die U tot ons sprak, woorden die ons bewust maken van
Uw trouw en genade, woorden die ons oproepen om nog meer vertrouwen te hebben in U, te
volharden in ons geloof, in Uw plan.
Dank, Heer, voor de kracht die u ons geeft als we lijden of als we ons niet goed voelen, onzeker. Dat
we door het offer, en de opstanding van Uw Zoon Jezus, mogen verzekerd zijn van het eeuwig leven.
Dank Heer, dat U ons in de brief van Petrus richtlijnen geeft om nog dichter bij U te leven, dat U er
ons sterker wil doen uitkomen.

Thank You – Jesus Army
So many times,
You reached out to me,
But I turned my back
'cause I didn't think you had what I need.
Now you're everything,
You're everything to me.
I can't be without you God,
You're everything.

Zo vaak
Heeft U naar mij uitgereikt,
Maar ik keerde U de rug toe
Omdat ik dacht dat U mij niet kon geven wat
ik nodig had.
Maar nu bent u alles
U bent alles voor mij
Ik kan niet zonder U, God
U bent alles.

And I want to say thank you,
I was lost and you found me,
I was dead inside,
And you breathed into me,
And you brought these bones to life.
I want to say thank you,
Thank you for saving me.
Thank you for loving me unconditionally God.

En ik wil U bedanken
Ik was verloren en U vond mij
Ik was dood van binnen,
Maar U ademde leven in mij
En U wekte deze botten weer tot leven
Ik wil U bedanken
Bedanken om mij te redden
Bedanken om mij onvoorwaardelijk lief te
hebben.

2. You stood with open arms,
But I ran away.
'Cause I was scared of the pain that came with
trust.
But I came running back,
Into your embrace,
Because I knew you'd still be there,
You'd never leave me God.
I don't deserve you God
But you keep on loving me anyway.
Oh, You'd never stop loving me God.

U stond met uw armen wijd open,
Maar ik rende weg.
Want ik was bang voor de pijn die vertrouwen
met zich mee zou brengen.
Maar ik ben terug komen rennen
In uw omarming,
Omdat ik wist dat U er nog steeds zou zijn
Omdat U mij nooit zou verlaten.
Ik verdien u niet, God
Maar U blijft toch van mij houden.
Oh, U zou nooit ophouden met van mij te
houden.
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Gebed voor de gaven
Wij vragen U, Heer, wil in deze gaven ook onze bereidheid herkennen om U altijd te dienen in onze
medemensen naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Voorbede
Heer, we willen bidden:
Opdat we zouden kunnen doorzetten in deze tijd, deze strijd, de coronastrijd. We bidden om sterkte
voor de vele getroffen mensen, die momenteel in quarantaine, op intensieve afdelingen vertoeven,
voor de mensen die kunstmatig moeten beademd worden. Heer, wilt u de mensen de kracht geven
om vol te houden in de strijd die ze moeten voeren tegen het virus en dat de aangeboden medicatie
zal aanslaan.
Zo bidden we ook voor de mensen die herstellen van de aandoening, mensen die uitgeput en
verzwakt zijn. Heer, zegen hun lichaam en geef hen kracht zodat zij ook snel weer normaal kunnen
functioneren.
Heer, we bidden dan ook voor de mensen die niet getroffen zijn door het virus maar andere
aandoeningen hebben. Zo kennen we mensen waarbij kanker actief aan de slag is en hen neerhaalt,
zowel lichamelijk als psychisch. Wilt u deze mensen en hun naasten die hen bijstaan beschermen,
Heer, genezende kracht, troost en bemoediging geven.
Ook willen we onze broeders en zusters voor Uw troon brengen die om Uw naam gemanipuleerd
worden om zich van U af te keren, vervolgd, gefolterd of gedood worden. Wilt U hen ook Uw kracht
en Liefde laten zien zodat hun vervolgers verblind worden voor het geweld dat ze uitvoeren en Uw
Licht en Liefde mogen zichtbaar worden.
Ook bidden we voor de politieke leiders en staatshoofden, die in de coronatijd de maatregelen aan
het versoepelen zijn, geef hen wijsheid en inzicht geven hoe dat ze dit het best aanpakken. Moge het
virus echt wel zijn einde bereikt hebben en uitdoven, dat het niet meer opnieuw opflakkert, zodat
mensen weer meer ruimte krijgen voor elkaar en naar elkaar.
Wij vertrouwen erop, Heer, dat U onze zorgen die we vandaag hebben opgesomd, zult aanhoren en
Uw zegen wil uitstorten. Dit vragen wij u in de naam van Jezus. Dank voor uw genade, Heer. Amen
Wij willen nog samen bidden tot U, Vader, met de woorden die Christus zelf aan Zijn discipelen
leerde en die ons zijn overgeleverd:
Onze Vader die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,
als ook op de 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,
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en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen

U maakt ons één
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.

Zegen
We zijn aan het einde van deze digitale viering gekomen. We gaan niet zoals gebruikelijk weer uit
elkaar, maar blijven in onze huizen. Daarom mag u weten dat God u wil zegenen op de plek waar u
nu bent en van uw huis een thuis wil maken. Vertrouw erop dat God bij U is en ontvang de zegen van
de Heer.
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Amen.
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