Online viering Protestantse Kerk Ieper – 17 Mei 2020
Introductie en welkom
Van harte welkom bij de online viering die verzorgd wordt door de Protestantse Kerk Ieper. We zijn
dankbaar dat we nog steeds op deze manier met elkaar verbonden mogen blijven en ook mogen
groeien in ons geloof doordat we telkens ons vertrouwen op God blijven stellen. God blijft onze
toevlucht in deze tijden, in ziekte en gezondheid, in rouw en in blijdschap. Daarom mogen we 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.

Sela – Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Gebed om ontferming/schuldbelijdenis:
Niets is menselijker dan fouten maken.
Niets getuigt meer van liefde dan elkaar vergeven.
Vergeven is elkaar omhelzen en opnieuw beginnen.
Laten we de Heer en elkaar bij het begin van deze viering vergeving vragen en schenken.
God van liefde, waar we ook zijn, we zijn Uw mensen, mensen die verlangen naar licht en warmte.
We weten van de gebrokenheid in de wereld, van verdriet, vaak zo dichtbij, dat we er gemakkelijk
aan voorbij gaan omdat we het niet zien.
Verdriet ook in ons eigen hart, waar we geen raad mee weten.
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Vergeef ons, Heer, als we ons eigen ik vooropstellen en onze naasten links laten liggen.
Liefdevolle God, als we gebukt gaan onder zorgen of verdriet van anderen of van onszelf, als deze
last te zwaar lijkt te worden, richt ons dan op en draag ons.
Vergeef ons als we ook U weleens aan de zijlijn laten en als we ons hart met onrust en ergernis laten
vervullen.
Vergeef ons als we tekort zijn geschoten, en ontferm U over heel Uw wereld.
Dank voor het Licht dat U ons geeft, het licht waardoor we opnieuw op zien naar uw liefde, één en
volmaakt.
Dank voor uw genade, Heer. Amen.

Heer, die mij ziet zoals ik ben
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Schriftlezing 1: Psalm 34
Op naam van David. Hij veinsde krankzinnigheid tegenover Abimelek. Die joeg hem weg en David
vertrok.
2De Heer wil ik altijd prijzen,
ik zing steeds een loflied op Hem.
3Ik juich om de Heer,
laat de armen er verheugd naar luisteren.
4Prijs de Heer tezamen met mij,
laat ons zijn naam verheerlijken.
5Toen ik de Heer zocht, gaf Hij antwoord,
van al mijn angsten heeft Hij mij verlost.
6Wie naar Hem opzien stralen van geluk,
geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.
7Deze arme mens riep, en de Heer gaf gehoor,
Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden.
8De engel van de Heer zet wachtposten uit
rond degenen die Hem vrezen: zo brengt Hij redding.
9Proef en geniet: hoe zoet is de Heer;
gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.
10Jullie, zijn heiligen, heb ontzag voor de Heer,
want degenen die Hem vrezen, komen niets tekort.
11Overmoedige welpen lijden gebrek en honger,
maar wie de Heer zoeken ontbreekt het aan niets.
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12Kom, kinderen, luister naar mij:
in ontzag voor de Heer zal ik jullie onderwijzen.
13Is er iemand die het leven bemint
en gelukkige dagen wil genieten?
14Houd je tong dan weg van het kwaad,
houd je lippen weg van de leugen.
15Keer je af van het kwaad en doe het goede,
zoek vrede, jaag die na.
16Het oog van de Heer is gericht op de rechtvaardige,
het oor van de Heer naar hun hulpgeroep.
17Maar het gelaat van de Heer keert zich tegen de bozen,
Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde.
18Als mensen roepen, geeft de Heer gehoor,
Hij verlost hen uit al hun noden.
19Als je hart gebroken is, is de Heer nabij,
Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt.
20Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is,
de Heer verlost hem telkens opnieuw.
21Hij waakt over heel zijn beendergestel;
geen enkel lid zal breken.
22De boosheid zelf brengt de boosdoener de dood;
wie de rechtvaardige afwijst betaalt met spijt.
23Maar de Heer houdt zijn dienaren in leven;
wie bij Hem schuilt kent geen spijt.

Lied: Nada te turbe
Nada te turbe,
nade te espante;
quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante;
sólo Dios
Basta
Laat niet je verontrusten of wanhopig maken
Wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg

Schriftlezing 2 – 1 Petrus 3:8-18
Tenslotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en
nederigheid. 9Vergeld geen kwaad met kwaad; als men u uitscheldt, scheld dan niet terug.
Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent. 10Want wie het
leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn
lippen van het spreken van bedrog. 11Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken
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en die nastreven. 12Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun
smeken. Maar zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.
13En wie zal u kwaad doen, als u zich inzet voor het goede? 14Maar ook al moet u lijden vanwege
de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet
verontrusten, 15heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die
rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. 16Maar doe het met zachtmoedigheid en respect, en
vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke levenswandel
beschaamd staan met hun laster. 17Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat
wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. 18Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de
zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het
lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest.

Dankgebed
Laat ons danken.
Heer, we willen U danken voor de woorden die U tot ons sprak, woorden die ons oproepen te
streven naar eenheid, zachtmoedigheid en van U te getuigen om zo verder kunnen bouwen aan een
hoopvolle toekomst.
Dank, Heer, voor de kracht die U ons geeft wanneer we lijden of ons niet goed voelen, of 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 opnieuw richtlijnen geeft om nog dichter bij U te leven,
dat U er ons sterker wil doen uitkomen.

Verkondiging
Levende stenen, daar ging het vorige zondag om. We maken als het ware een virtueel bouwwerk,
dat telkens weer van vorm verandert. Telkens als er iemand is die christen wordt en zijn of haar
plekje vindt in een geloofsgemeenschap, verandert die levende tempel weer van vorm. Want
diegene brengt zijn of haar eigen levensgeschiedenis met zich mee, zijn of haar eigen gaven en
talenten. Dat zagen we afgelopen zondag.
In het gedeelte van vandaag geeft Petrus heel praktische aanwijzingen hoe we leven als christenen,
wat ons karakter vormt. Hoe we niet leven als losse individuen, maar naar elkaar toegroeien. In vers
8 zien we dat Petrus vijf dingen noemt.
Eensgezind
Met elkaar meeleven
Elkaar liefhebben als broeders en zusters
Barmhartig
De minste zijn
In het Grieks heeft elk onderdeel telkens maar één woord, waardoor je heel duidelijk kan zien dat
het een opsomming is. Er is wat bijzonders met deze opsomming aan de hand, want hij staat als het
ware in een ringstructuur. Eensgezind en de minste zijn vormen de buitenste ring. Deze twee
hebben met elkaar te maken: het gaat over je houding en je manier van denken. Je kan pas
eensgezind zijn als je de minste durft te zijn, en andersom. Want eensgezind zijn betekent dat je niet
altijd op je strepen hoeft te gaan staan. Met elkaar naar een gemeenschappelijk doel toewerken
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gaat een heel stuk beter als je niet rotsvast aan je eigen mening vast blijft houden maar open staat
voor het standpunt van de ander. Maar eensgezind betekent niet per se dat je het altijd overal met
elkaar eens bent. Dan krijgen we een soort van ja-knikkers in de kerk, en die moeten we niet
hebben.
Wat het wél betekent: dezelfde richting op willen als kerk, met elkaar serieuze gesprekken voeren
over waarom we kerk zijn en hoe we een getuigenis willen geven van ons geloof. Hoe we ons geloof
handen en voeten geven en concreet maken.
De twee begrippen in de tweede ring zijn: met elkaar meeleven en barmhartig zijn. Ook deze
hebben weer met elkaar te maken, deze gaan namelijk met name over het sociale aspect. Want je
kan pas echt met elkaar meeleven als je ook barmhartig, dus jezelf écht laat raken door de ander. Je
staat open voor de ander en je kijkt met mildheid en liefde naar die ander. Je veronderstelt niet
direct het slechtste maar gaat uit van goede wil.
En dan in de kern staat het belangrijkste: elkaar liefhebben als broeders en zusters. Dat is behoorlijk
radicaal. Want volgens Petrus hebben we als gelovigen een nieuwe familie gekregen. En dan moeten
we ons daar ook naar gedragen, alsof we familie zijn. De Grieks-Romeinse wereld kende zo’n gebod
helemaal niet, en het was eigenlijk onbestaanbaar. Dezelfde liefde die je hebt voor je familie, die
moet een Jood ook voor een heiden hebben? Een slavenhouder ook voor zijn slaaf? Dat zet de hele
bestaande verhoudingen op z’n kop.
Maar het is de kern waar alles om draait. Vanuit die kérn, de liefde voor elkaar, komen ook de
andere vier dingen: met elkaar meeleven, barmhartig zijn, eensgezind en de minste. Zo werken we
als het ware van binnen naar buiten: als ons hart op de goede plek zit en we elkaar liefhebben, vloeit
de rest daaruit voort.
En dat valt op. Want het is een andere manier van met elkaar omgaan. Daar gaan mensen vragen
over stellen. Willen weten hoe het zit. Willen weten hoe het komt dat je je liefde niet bewaart voor
een klein groepje zorgvuldig gekozen mensen om je heen, maar dat je veel meer liefde aan veel
meer mensen hebt te geven.
De vragen die je op je af zult zien komen, zullen niet altijd vragen zijn direct positief zijn. Dat waren
ze in ieder geval niet voor de christenen in de eerste en tweede eeuw. Zij werden op z’n best gezien
als gekke henkies, en op z’n slechtst als staatsgevaarlijke individuen. Ook nu nog kan je vreemd
bekeken worden en kunnen mensen je vragen met nauwelijks verholen dedain: maar gelóóf je daar
dan echt nog in? Is geloven iets voor een kleine minderheid van mensen die niet helemaal mee zijn
gegaan met de tijd.
Daarom is het de kunst om het wél te hebben over wat je gelooft, maar zónder mee te gaan in het
frame dat gelovigen té goedgelovig zijn en een beetje naïef rondhuppelen in een keiharde
maatschappij. Maar hoe doe je dat? Gelukkig geeft Petrus advies.
Wees bereid om je te verantwoorden.
Als je vragen krijgt, wees er op voorbereid. Weet wat je gelooft, waar je voor staat. Je mag met
zelfvertrouwen spreken over de reden dat je gelovig bent. Zelfbewust, maar vooral niet arrogant.
Houd het bij jezelf. Vertel hoe het geloof jou goede moed geeft, hoe je leven verandert is nu je
geliefd bent, wat het verschil maakt nu je weet dat God je als zijn kind heeft aangenomen. Zolang
het eerlijk is en oprecht, dan raak je mensen.
Zachtmoedig en met respect.
Zachtmoedig, dat is zonder dat je je opwindt, maar dat je innerlijk kalm de visie van je
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gesprekspartner kan respecteren. Hij of zij is op een ander punt in zijn of haar leven, heeft andere
ervaringen gehad, vindt andere dingen belangrijk. Dat is ok. Je kan niemand overtuigen als je met
meer nadruk gaat praten. Dat hebben mensen vaak genoeg geprobeerd. Maar het is een dood
spoor. Respect is het toverwoord. Ik vind het zelf geweldig dat we deze Bijbeltekst hebben om op
terug te vallen. Want christenen hebben door de eeuwen heen een slechte reputatie opgebouwd als
te drammerig en te veel eenrichtingsverkeer. Maar hier hebben we het, zwart op wit, bijna
tweeduizend jaar geleden al geschreven. Dit is hoe het moet zijn. RESPECT. Zonder respect voor je
gesprekspartner is al het gepraat over het geloof zinloos.
Houd je geweten zuiver.
En dan als laatste geeft Petrus het volgende mee: houd je geweten zuiver. Deze was voor mij
eigenlijk een beetje nieuw. Kan je dan ook met een onzuiver geweten vertellen over God? En
waarom staat dat het hier nu eigenlijk? Is dat zo’n groot gevaar? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk
dat je je geweten zuiver houdt als je eerlijk vertelt wat geloven voor jou betekent en hoe jij
verandert bent door je geloof. Maar je bent onzuiver bezig als je gouden bergen belooft die jij en de
kerk niet waar kunnen maken. De kerk is namelijk wel een familie met mensen die elkaar zo goed en
zo kwaad proberen lief te hebben, maar zoals in elke familie zijn er ook genoeg pijnpunten en
conflicten. Geloven betekent óók het uithouden met deze familie om je heen, ook al zijn de mensen
zo heel anders dan jezelf en maken ze andere keuzes. Je bent onzuiver bezig als je iemand probeert
te manipuleren die in een kwetsbare situatie zit. Of als je belooft dat God iedereen zal genezen die
christen wordt, terwijl je donders goed weet dat pijn en ziekte niet op een magische wijze
verdwijnen in het leven van een christen.
Zo hebben we hier bij elkaar de drie bouwstenen voor hoe we praten over onze hoop. Ook en juist in
coronatijd.
We zijn bereid om ons te verantwoorden.
We doen dat zachtmoedig en met respect.
We houden daarbij ons geweten zuiver.
Zo mooi dat we in een brief die zo lang geleden is geschreven, zulke aanknopingspunten vinden die
vandaag ook nog zo relevant zijn. Zo bouwen we steeds verder als levende stenen. Dat kan ons in
deze tijden een houvast geven. Wat er ook gebeurd om ons heen, we blijven doorgaan met een
soort van koppigheid. We blijven elkaar liefhebben als broeders en zusters. We blijven met elkaar
meeleven en blijven barmhartig. We blijven eensgezind en willen de minste zijn. Als dat anderen
opvalt, dan zijn we bereid om te laten zien waar onze hoop vandaan komt. Want het is Christus zelf
die ons deze hoop geeft.
Amen.

Lied: Maak ons tot een stralend licht voor de volken
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
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Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw uw koninkrijk in de volken,
uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Gebed voor de gaven
God, Gij die gezegd hebt: “Ik zal er zijn”,
Gij die ons kent en ons bij onze naam roept,
aanvaard deze gaven,
symbool van onze gemeenschappelijke inzet
om voor elkaar vrucht te dragen
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Voorbeden
Heer, we willen bidden.
Nu meer mensen weer bij elkaar komen, in vrije tijd of werktijd, bidden we dat we zouden
gevrijwaard worden van nieuwe besmettingen.
Heer, we willen ook de nabestaanden van mensen die overleden zijn aan Corona voor Uw troon
brengen, zij die geen waardig afscheid hebben kunnen nemen, dat zij getroost en gesterkt mogen
worden.
Laat ons als kerkgemeenschap ook daar alert voor zijn, oor hebben voor deze mensen en ons voor
hen openstellen.
Heer, schenk Uw herstellende kracht aan wie die tot op heden op intensieve zorg ligt of kunstmatig
beademd wordt. Zegen hun lichaam en geef hen kracht zodat zij ook snel weer normaal kunnen
functioneren.
We bidden ook voor de zieken in die landen die de media niet halen, ook daar slaat Corona
ongenadig toe.
Heer, we bidden vandaag ook voor mensen die op een andere manier door ziekte zijn getroffen en
zware ingrepen moeten ondergaan.
We bidden voor onze broeders en zusters in landen waar armoede en hongersnood heerst, wilt U
daar ook voorzien dat hulp en medicijnen bereikbaar zijn.
Laat ons bidden voor de vele vluchtelingen die in deze tijd opnieuw in kleine bootjes proberen de
zeeën over te steken.
Wilt U wijsheid schenken aan wereldleiders om die mensen, kinderen te helpen aan een waardig
onderkomen zodat allerlei ziekten niet verder onder hen verspreid worden.
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Zo ook bidden we voor de Molukken, het eiland dat zwaar getroffen werd door een aardbeving en
onder de radar van de aandacht verdwijnt.
Heer, er is zoveel politieke onrust daar, hulpverlening is er onvoldoende. Wilt U voorzien in middelen
en hulpverlening en de onrust verdrijven.
Vader, we vertrouwen erop dat U onze zorgen zult aanhoren en Uw zegen over ons allen wilt
uitstorten.
Zegen ook onze kerkgemeenschappen, die misschien binnenkort de deuren weer zullen mogen
openen, met wijsheid en inzicht.
Dit vragen wij u in de naam van Jezus.
Amen.
Laten we een kort moment van stil gebed nemen waarin we onze persoonlijke zorgen aan U
opdragen.
Tot slot willen we 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,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen

Lied: U bent mijn schild (Psalm 91)
Hij die op Gods bescherming wacht
krijgt van de hoogste koning
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting in zijn woning
Hij die op Gods bescherming
wacht krijgt van de hoogste Heer
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting keer op keer
Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood
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Ik steun op God mijn toeverlaat
in angst en in mijn pijn
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat
Hij zal mijn redding zijn
Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

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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