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Gemeente ontmoeting nr 11
Beste gemeenteleden,

Zwijndrecht, 20 mei 2020

Morgen 21 mei is het Hemelvaartsdag, toch een gebeurtenis van grote betekenis. Vaak wordt dit
gebeuren wat onderschat of zelfs overgeslagen. Bij de Christelijke feestdagen wordt het nou ook niet
direct uitbundig gevierd. Als je het woord ‘Pinksteren’ laat vallen, geeft dat meteen een veel
belangrijker indruk. Maar als je het goed nagaat, is de Hemelvaart in wezen nog veel belangrijker. De
Hemelvaart is dan een hoogtepunt in het leven van Jezus. De Hemelvaart van Jezus vond niet voor
niets plaats vanaf de Olijfberg. In Handelingen 2 staat dat God de Vader tegen Jezus zegt: Neem
plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden gemaakt heb tot een voetenbank voor uw voeten’ of
(NBV) tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd’ . . Petrus houdt in Handelingen 2 dus zijn
‘Pinksterpreek’, maar eigenlijk is het een ‘Hemelvaartspreek’. Het hoogtepunt van zijn preek is de
Hemelvaart van Jezus. God zegt daar tot Zijn Zoon: Neem plaats aan mijn rechterhand totdat …’
Dat ‘totdat’ wijst naar een bepaald doel. De Hemelvaart heeft dus ook een bepaald doel. Jezus ging
niet naar de hemel, omdat Hij werkeloos was geworden. Jezus ging naar de hemel om wat te gaan
uitvoeren. Hij ging wat uitvoeren met het oog op het plan van de Vader. En daarom ook dat: ‘Zet U
aan mijn rechterhand, totdat…’. Die rechterhand heeft ook een betekenis, dat is niet zomaar iets.
Die rechterhand symboliseert de uitnodiging van de Vader. Jezus voer niet ten hemel op eigen
initiatief, maar op uitnodiging van de Vader: Kom maar. Je hebt dood en hel overwonnen, je hebt
glansrijk gezegevierd, kom nu maar naar Mij! Kom tot Mij aan mijn rechterhand, vanuit de hemel
maken we samen het werk af, totdat ook de laatste vijanden overwonnen zijn en Ik (God de Vader)
alles in allen zal zijn. Jij Jezus bent de eersteling, de eerste opgestane uit de dood en vanuit die
opstandingskracht gaan we door totdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in
de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is
Heer, tot eer van God, de Vader! Morgen om 9.00 uur is er vanuit de Lindtse Hof een meditatie te
beluisteren door ds. W. van der Schee, zie hieronder.

Donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag wordt er om 9.00 uur ’s-ochtends een gezamenlijke meditatiedienst (van
Develhof en Lindtse Hof gemeente) verzorgd vanuit de Lindtse Hof, deze dienst is te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl en dan naar Lindtse Kerk. Deze dienst is alleen te beluisteren (zonder
beeld). Voorganger is ds. W. van der Schee.
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Zondag 24 mei (zesde zondag na Pasen))
Op deze zondag gaan we uit van een profetie bij Jeremia. Hij ziet hoe de sabbat, een rustdag, niet op
een goede manier wordt ervaren. Alles gaat maar door en iedereen loopt maar door. Wat is de
sabbat wél en hoe komt de profeet aan zijn kritiek (Jeremia 17:19-23)? Wat vindt Jezus van de
sabbat (Johannes 5:1-13)? Wat is het effect van zijn mening? Alleen de evangelist Johannes vertelt:
en Jezus droeg zelf zijn kruis (19:16-17). Waarom? En wat heb ik daaraan? Dit zijn een paar vragen
over rust en spanning en over wat het betekent in deze tijd je toch ‘beschermd’ te voelen. In het
teken van het kruis ontmoeten zoveel mensen in onze hele wereld vol ziekte elkaar en zondag 24
mei is dit ons thema. Lees van te voren maar even de genoemde bijbelteksten en kijk en luister
zondag naar een meditatieve kerkdienst. U bent welkom om half tien voor een uitzending uit de
Develhof! Ds. Harry Faber van der Meulen
Moderamenoverleg
De kerkenraad heeft van de PKN een mail ontvangen over het protocol kerkdiensten.
Er moet een gebruiksplan worden opgesteld en dat gaan de kosters samenstellen onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Er moet heel veel uitgedacht en opgezet worden, maar
vooral is het belangrijk hoeveel gemeenteleden kunnen en mogen bij een kerkdienst aanwezig zijn.
In verband met de maatregel 1,50 meter afstand houden. Er zijn verder geen wijzigingen op het
preekrooster, maar er is wel besloten om op zondag 28 juni aan de tienerbrugdienst te vragen
samen de dienst voor te bereiden. Op maandagavond 25 mei gaan we de aangepaste plaatselijke
regelingen bespreken zodat die dan definitief ter goedkeuring aan u kunnen worden voorgelegd.
Collectes / kerkelijke bijdragen
Zondag 17 mei was de 1e collecte van de diaconie bestemd voor de schrijnende situatie van de
kinderen en vluchtelingen in Griekenland op het eiland Lesbos. Er is besloten dat de kinderen naar
Turkije gestuurd moeten worden maar de procedures zijn veel te lang. Daarom steunt Kerk in Actie
Borderline Lesbos. Deze organisatie richt zich met name op medische hulp aan de vele kinderen die
onder de vluchtelingen zijn. Wij hopen dat u de actie financieel wilt steunen.
De afgelopen week mochten we voor de kerk € 377,00 collectegeld, diaconie algemeen € 145,00,
Collecte 10/5 € 10,00, en 17/5 € 142,00 voor de vluchtelingen op Lesbos.
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven, voor de kerk en de diaconie. Heel hartelijk
dank.
In mail ook als bijlage de brief van de Diaconie over de voorjaarsactie waarin de diaconie u vraagt
om een extra 'vrijwillige' financiële bijdrage.
Kerk open
Na de proefperiode is de kerk niet meer open op woensdagmiddag. Wanneer u toch graag een
moment in de kerk wilt zijn kunt u dat de kerkenraad laten weten en zorgen wij dat de kerk open is.
Bloemengroet
Zondag 17 mei kreeg mevrouw van Noort-van de Waal (Roerdompstraat 40) de bloemen uit de kerk
voor haar 90e verjaardag. Namens alle gemeenteleden van harte gefeliciteerd.
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Pastoraat en lief en leed
Zowel Herman van Hoogdalem (Zalm 58, 3344HD HIA) als Jos van Noorloos (Händelstraat 41, 3335
WB) zijn beide vorige week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Herman vanwege enorme pijn en
Jos vanwege hoge koorts. De geplaatste stent bleek ontstoken. Beide heren zijn inmiddels weer
thuis, maar de zorgen blijven. Wilt u aan hen blijven denken en voor ze bidden, ook voor hun
vrouwen. Laten we ook nu na elkaar blijven omzien en daar waar kan blijven bemoedigen in deze
onzekere tijden.
Afsluiting
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe om het met elkaar vol te houden. Laten we elkaar blijven
vasthouden en met en voor elkaar bidden. Dit keer sluit ik ook weer af met een gebed.
LIEVE GOD
Ga met me mee
als de vogels hun nesten bouwen,
als het voorjaar uitbot en bloeit
en aan de wereld verhalen vertelt
over wat komen gaat
en nog nooit werd gezien.
Ga met me mee
als de zomer boven de velden koepelt
en het koren rijpt goudgeel,
als de straten warm zijn tot in de avond
en de mensen dankbaar om zo veel zon en zegen.
Ga met me mee
als de wind in de bomen klimt,
als hij wolken aanjaagt van verre
en als de dagen gebukt naar de avond gaan.
Laat me verwonderen
als ik luister naar wat de hemel in de bomen zingt
over U en wek in mij een lied van verlangen.
Ga met me mee
als de wereld stil wordt,
als de bomen verstard tegen de hemel staan
en in de stilte dromen van morgen,
als mensen zoals ik
verwonderd door de wereld gaan.
Ga met me mee,
want de wereld is te groot voor een eenling
en mensen worden gegeven aan mensen.
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En voor de kinderen:
Ik vouw mijn handen tot een schaal omhoog, naar U:
ik vang de levenskracht die U mij geeft.
Ik bewaar haar in mijn hart.
Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag van ons verwacht,
en het doen in Uw kracht.
Amen
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser, Metha van der Net

