
 

Gemeente ontmoeting   

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 15 januari 2021 

 
Afgelopen dinsdag hebben wij gehoord van het kabinet dat de lockdown nog langer gaat duren en 
mogelijk zelfs verscherpt wordt. Voor ons als kerkenraad een reden om weer te starten met 
‘Ontmoetingen’ nu in de vorm van een 2-wekelijkse nieuwsbrief. De laatste wekelijkse nieuwsbiref is 
in juni 2020 geweest. Op verzoek van gemeenteleden zal aan deze brief ook de liturgie voor 
aanstaande zondag worden opgenomen, zodat u thuis de liederen van te voren kunt opzoeken en 
mee kunt zingen (daar mag het nog!). Ook wordt de preek van de zondag ervoor als die beschikbaar 
is erin opgenomen zodat u thuis de preek nog eens rustig kunt nalezen. Ook willen wij u op de 
hoogte houden over wat er besproken wordt in het moderamen. 
 
Meesters / juffen en ouders 
Via deze weg wil ik mijn bewondering uitspreken voor al die meesters, juffen en ouders die met 
elkaar zorgen dat de kinderen thuis nog zoveel mogelijk onderwijs kunnen ontvangen. Ik zie elke dag 
dat iedereen zich hiervoor enorm inzet. En ik weet dat het de ene dag beter gaat dan de andere dag, 
maar houdt vol. Wees ook niet te streng voor jezelf als het een dag niet goed loopt. Er wordt van 
iedereen heel veel gevraagd nu en in het bijzonder werkende ouders die ook nog eens juf en meester 
moeten zijn voor hun kinderen. Zorg ook voor voldoende ontspanning, ga met elkaar naar buiten of 
doe een keer een spel met elkaar. Zo zorgen jullie er samen voor dat het vol te houden blijft.  
 
Veertigdagentijd 
Op woensdag 17 februari a.s. begint de Veertigdagentijd. Dat betekent nog een kleine 5 weken om u 
voor te bereiden. De PKN biedt u de mogelijkheid om gratis een veertigdagentijdkalender te krijgen. 
Deze kalender kan u helpen om stil te staan bij de komende periode van bezinning op weg naar 
Pasen, ook al zal die hoogstwaarschijnlijk heel anders zijn dan we gewend zijn. 
De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg 
naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, 
bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees.  
 
Eén gratis exemplaar aanvragen kan via: petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender. 

 
 



Psalmenpodcast 
Blijf kalm met een psalm elke werkdag verschijnt de podcast waarin telkens een nieuwe psalm 
centraal staat met daarbij een korte meditatie.                                                                                             
Alle 150 psalmen komen aan bod. Aanmelden :  blijfkalmmeteenpsalm.nl 

Week van gebed     17 tot en met 24 januari                                                                                                      
Het thema is blijf in mijn liefde  voor de eenheid van de christenen in 2021.  

Pastoraat 
Onze pastorale medewerkers proberen zoveel mogelijk telefonisch contact te houden met onze 
gemeenteleden. Mocht u nog niet gebeld zijn en toch behoefte hebben aan contact, schroom dan 
niet om zelf contact op te nemen met of u pastorale medewerker of één van de pastorale 
ouderlingen. Hieronder staan hun telefoonnummers en mailadressen nog een keer weergegeven. 
Ook als u ziek wordt, en / of thuis komt te zitten in quarantaine,  het huis niet meer uit kunt en u 
heeft geen andere hulp, neem dan ook contact op met uw pastorale medewerker. Zij inventariseren 
waar behoefte aan is, boodschappen doen, eten bereiden of wat dan ook en wij gaan als kerk u 
proberen te helpen. Die hulp komt dan niet noodzakelijkerwijs van uw pastorale medewerker maar 
van andere vrijwilligers in onze kerk. Iedereen die gezond is, is beried om te helpen. Laten we zo in 
deze moeilijke tijden gemeente voor elkaar zijn. De contactgegevens zijn: 
mw. Annelies Bakker-van de Ven, annelies.j.bakker@gmail.com        06-411 908 11 
mw. Corrie Hekman-Opmeer, corriehekman@hotmail.com         610 15 47 of  06-819 499 78 
mw. Jacomien Verschoor-Viergever, jacomienverschoor@upcmail.nl 645 08 33 of 06-308 639 12 
 
Lief en leed 
Zaterdag 9 januari is overleden Arian Dekkers, zoon van dhr. en mw. K. Dekkers (Merelstraat 108) in 
de leeftijd van 54 jaar aan de gevolgen van corona. Zijn hele leven stond in het teken van muziek. 
Arjan studeerde in 1992 af aan het Rotterdams Conservatorium en hij werkte o.a. als componist, 
tekstschrijver, producer, muzikant, dirigent, muziekdocent, kortom hij was van alle muzikale markten 
thuis. Afgelopen maandag 18 januari was zijn uitvaart. Vanaf deze plaats condoleren wij als 
gemeente heel de familie Dekkers met het overlijden van hun geliefde en wensen hen Gods zegen en 
troost. Helaas hebben meer gemeenteleden direct of indirect met coronazieken te maken. Wij 
wensen hen allen veel sterkte en Gods nabijheid. Nu de lockdown nog langer gaat duren komen 
steeds meer mensen in psychische nood. Laten we a.u.b. op elkaar letten en daar waar kan steun 
bieden. Ook dat is samen gemeente zijn.                                                                                     
 
Rond de erediensten 
Afgelopen zondag mochten wij stilstaan bij de doop van Jezus Christus door Johannes de Doper. 
Feitelijk zijn inauguratie als verlosser van deze wereld door Zijn dood en opstanding. De doop is daar 
een voorafschaduwing van, vanuit het water van de dood wordt Hij verrezen. De preek vindt u 
hieronder terug. Aanstaande zondag 17 januari gaat mijn vrouw Anja Matser weer voor en zij zal het 
met ons hebben over de verzoeking in de woestijn.  
 
De liturgie voor zondag 17 januari is als volgt: 
 
Welkom en mededeling 
Aanvangslied: Psalm 72 vers 1 en 4  
Votum en groet 
Vervolg Aanvangslied: Psalm 72 vers 6 
Gebed van ontferming 
Zingen: Lied 168 vers 1,2,5 en 6 (Oude Liedboek) – O Jezus Christus, licht ze bij…  
Kindermoment 
Gebed om opening van het Woord en Gods Geest 
Eerste lezing: Deuteronomium 6 vers 10-17 en 8 vers 1-3 – NBG-vertaling  
Zingen: Lied 326 vers 1,2 en 3 – Van ver, van oudsher aangereikt…  



Tweede lezing: Matteüs 4 vers 1 t/m 11 – NBG-vertaling  
Zingen: Lied 326 vers 5 en 6  
Verkondiging 
Zingen: Psalm 91A , alle verzen – Wie in de schaduw Gods mag wonen…  
Gebeden en Dankzegging  
Collecte 
Slotlied: Lied 321 uit Hemelhoog, vers 1,2,3 en 5: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart…  
Wegzending en zegen  
Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat).  
Voor de kerstactie mochten wij € 1.207,00 ontvangen. Wilt u alstublieft blijven geven door uw gaven 
over te maken op onderstaande rekeningnummers. Het hoeven geen grote bedragen te zijn, elke 
euro is er één! Wij zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
 
Kerk  NL33 INGB 0000 2073 94 ten name van 
  Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
 
Diaconie NL55 INGB 0000 1931 27 ten name van 
  Diaconie Geref. kerk Zwijndrecht-Groote Lindt 
 
Afsluiting    Als ik niet meer…… 
 
Als ik niet meer goed kan lopen, 
Geef jij mij dan een arm? 
Als ik niet meer op verbetering durf hopen, 
maak jij mijn Koude hart dan warm ? 
Als ik stilsta op deze aarde, 
die maar jakkert en maar jaagt, 
geef jij mijn leven dan weer wat waarde, 
zodat mijn eenzaamheid vervaagt ? 
Als ik schreeuw en huil van binnen 
laat jij mij dan niet alleen ? 
Wil jij dan iets voor mij verzinnnen, 
draag jij mij door die moeite heen ? 
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht, 
als in de diepte van het leven, 
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd, 
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven. 
                                                                                            Addy Oostdijk   Uit: Medemens, Kerk in Actie 
 

En voor de kinderen het volgende gebedje: 
 
Wilt U de kinderen en grote mensen helpen, 
Die het liefst in een hoekje wegkruipen. 
Omdat ze bang zijn dat ze worden uitgelachen? 
Die altijd denken dat ze niets kunnen en zichzelf 
minder waard vinden dan anderen. 
Iedereen heeft iets waar hij goed in is! 
Laten we onze talenten gebruiken, 
en niet bang zijn dat we iets verkeerd doen. 
Amen. 
 
 



Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,  
ds. Eric Matser   Metha van der Net, voorzitter 
 
 
Bijlage de preek van 10 januari 2021 
 
Preek 10 januari 2021 
Nog tien dagen en dan is het zover. Dan zal Joe Biden als het goed is als nieuwe Amerikaanse 
president worden beëdigd. Alleen zal dit niet gepaard gaan met de gebruikelijke mensenmassa met 
veel pracht en praal, maar een heel sobere viering. De ceremonie zal “extreem beperkt” worden om 
verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.  Geen grote massa’s bij het 
Witte Huis en het Capitool dit jaar. 
 
Dat was wel het geval bij die ander inauguratie. Namelijk de inauguratie van Jezus Christus door Zijn 
doop in de Jordaan. We hebben zojuist gehoord dat  ‘heel het Joodse land naar Johannes toeging en 
alle inwoners van Jeruzalem’.  Wat een drukte moet dat geweest zijn, duizenden mensen op de been. 
En vanuit het Johannes evangelie weten wij dat Johannes de Doper tussen al die duizenden mensen 
Jezus herkende en uitriep: ‘Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’.  
‘Ik, Johannes, kwam met water dopen opdat Hij (Jezus) aan Israël geopenbaard zou worden.  
Nu bestaat er onder christenen veel verwarring over de doop. 
De meeste denken dat de doop iets is dat pas ontstaan is met de komst van de Here Jezus. 
Dat is echter niet zo. De doop bestaat al veel langer. 
Ook in het jodendom kent men de reinigings- en dooprituelen. 
Even verder op in het Marcus evangelie zegt de evangelist: 
- alle Joden eten niet voordat ze eerst grondig hun handen gewassen hebben, deze gewoonte 
bestaan bij hen al eeuwen en dan 
- als ze van de markt komen, eten zij niet, voordat zij zich eerst gereinigd hebben  
(letterlijk ‘gedoopt’ hebben / ‘baptismous’ in het Grieks.  
Ook weten wij uit de Schriften dat vrouwen die gemenstrueerd hadden eerst naar het badwater 
Mikveh (Hebreeuws) moesten om zich te reinigen voordat ze weer in de gemeenschap mochten 
komen. Ook priesters gingen kopje onder in een Mikveh. Als een priester ingewijd wordt legt hij zijn 
vorige (onreine) leven af en kan na de mikva zijn dienst voor God uitvoeren. 
Niet voor niets hadden ook al synagoge één of meerdere mikwa'ot of mikwes. 
 
Kortom, gedoopt worden, een (ritueel) bad nemen, was dus heel gebruikelijk! 
Alléén, tot nu toe deed men die doophandeling altijd zelf. 
Ieder jood reinigde zichzelf voor het eten, voordat hij naar de synagoge ging enz. 
Het nieuwe en verassende bij Johannes de Doper was dat hij zichzelf niet doopte….. maar anderen! 
Géén wonder dat er zoveel mensen op de been kwamen om dit te gaan zien. 
En Johannes zei daarbij:  dit is géén gewone wassing maar ‘de doop van de bekering tot vergeving 
van zonden’. Johannes sloot dus naadloos aan bij een gebruik dat iedereen al kende, namelijk de 
gebruikelijke reinigingsrituelen.  Alléen gaf hij die doop een hele nieuwe wending. 
Hij zegt: Ik doop tot bekering.  
Ik doop om de omkering te markeren. 
Ik doop tot vergeving van zonden, van alles wat misgelopen is in je leven. 
Deze doop is niet om je uiterlijk te reinigen, nee, deze doop is er om je innerlijk te reinigen.  
Wij staan nog aan het begin van weer een nieuw jaar. 
Velen van ons hebben dan goede voornemens. 
‘We gaan het vanaf nu anders doen’, we gaan ons ‘bekeren’ van onze slechte gewoontes:  
Minder eten, minder TV kijken, …..meer naar buiten, meer bewegen.. en vult u het zelf maar in. 
Of we hopen op een nieuw begin dat geïnitieerd wordt door anderen. 
- Omdat we nu kunnen beginnen met vaccineren zullen we wel weer snel terug kunnen naar ons 
‘normale leven’.  
- Of met de komst van en nieuwe president Joe Biden gaat de wereld er echt anders uitzien. 



Is dat zo? 
Weet u koningen en machtshebbers zullen komen en gaan. 
Ik geloof dat zij het verschil niet gaan maken. Dit in tegenstelling tot de komst van Jezus onze Messias 
op deze aarde. Zijn komst maakt dat letterlijk heel de wereld in een ander perspectief komt te staan,  
in hemels perspectief. 
Want zo hoorde we: ‘toen Hij (Jezus)  uit het water opsteeg: 
-  zag Hij de hemelen scheuren  
-  en de Geest als een duif op Zich nederdalen.  
-  en een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen. 
Jezus zag de hemelen open scheuren. 
Zoals Jacob (Israël)  dat al in een droom zag. We hebben het net gehoord. 
Jakob zag hoe op de aarde een ladder was opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte,  
en engelen  (boden) Gods opklommen en neerdaalden.  
En zie, de Heer stond bovenaan en zei:  
Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak; het land / de aarde, waarop gij 
ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten 
van de aardbodems gezegend worden. 
 
Die droom van Jakob wordt hier werkelijkheid. Jezus, Hij die redt, is die bode die vanuit de hemel 
naar de aarde gekomen is en die ook weer naar de hemel zal terugkeren. Maar niet eerder voordat 
Hij ons gedoopt zal hebben met de Heilige Geest. Johannes zegt: Ik heb u gedoopt met water, maar 
Hij  / Jezus zal u dopen met de heilige Geest. 
Deze belofte komt maar liefst 7x voor in de Bijbel. Het getal van de volheid. 
Jezus zal u, jou en mij dopen met de Heilige Geest. Wat een belofte.  
 
Maar wat is dat eigenlijk ‘heilige geest’? Heilig betekent ‘apart gezet’ en Geest / Ruach betekent 
‘adem’. Dus als we gedoopt worden met de ‘Heilige Geest’ worden wij in één adem genoemd met 
Hem die voor ons apart gezet is, nl. Jezus Christus. Of om het in de woorden van Paulus te zeggen: 
‘want in één GEEST zijn wij allen tot IN ÉÉN LICHAAM GEDOOPT, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen, wij hebben allemaal die ene Heilige Geest gekregen (1 Kor. 12:13). 
Samen vormen wij het lichaam van Christus. 
Hoe is dat mogelijk? 
Door de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. 
Want is de doop daar niet een voorafschaduwing van? 
En ook dit beeld van de doop is niet nieuw. 
Want waarin werd Jezus gedoopt? 
In het water van de Jordaan. 
En is de Jordaan ook niet die rivier waar heel het volk van Israël doorheen moest om in het beloofde 
land te komen. Lees u de geschiedenis maar na in Jozua 3. Jozua, Jehosjoe`a in het Hebreeuws, wat 
net zoals de naam Jezus / Jesjoe’a betekent: ‘God redt’. 
God redt Zijn volk door ze door het water van de Jordaan te laten gaan onder leiding van Jozua. 
God redt alle volkeren door Jezus / Jesjoe’a door hetzelfde water van de Jordaan te laten gaan, kopje 
onder. 
Met de doop van Jezus begint zijn bediening. 
Deze doop is de inauguratie van Jezus. 
Niet een inauguratie van de zoveelste president of koning. 
Nee, van dit is de inauguratie van de Koning der koningen. 
 Bekeert u roept Johannes de dopen WANT het KONINKRIJK der hemelen is NABIJGEKOMEN. 
Met de doop van Jezus wordt direct duidelijk welke weg Hij moet gaan, de weg van dood 
(gesymboliseerd door het water) en opstanding. Want zonder dood, ging opstanding. 
En wie zorgde voor de opstanding? 
God de Vader. Hij die riep vanuit de hemel:  
‘Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen’. 
 



Jezus bediening heeft als inzet dat heel de aarde gered wordt. Dat alle volkeren / alle geslachten van 
de aardbodems gezegend zullen worden. De droom van Jacob wordt in Jezus, Hij die redt, 
werkelijkheid. En om dat nog eens extra te benadrukken komt er een duif uit de hemel neerdalen. 
Een duif als boodschapper, een postduif. Om nog eens te benadrukken dat Hij het is die deze wereld 
zal redden. De duif die wij ook kennen uit het verhaal van Noach. Op het moment dat heel de aarde 
kopje onder ging kreeg de Ark van Noach vaste grond.  En na 40 dagen en nachten komt de duif terug 
met een olijftak, symbool van Vrede, zo zegt de schrift en ‘vrucht van de heilige geest’. 
Een takje van de Olijfboom. De olijfboom levert olijven en dus ook olijfolie. Olijfolie dat altijd gebruikt 
wordt om Koningen te zalven. 
Israël zelf wordt in de bijbel vergeleken met een olijfboom.  
Een takje of Twijgje van die boom is Jezus / Jesjoea: Hij die redt. 
Op het moment dat de duif op Jezus neerdaalt laat God zien dat Hij een plan heeft met het volk 
Israël, en dat Hij nieuw leven wil brengen. En wie brengt dat nieuwe leven?  
De duif, het symbool voor de Heilige Geest. De Geest brengt leven dankzij Jezus Christus.  
Dankzij Jezus bediening op aarde die hier met de doop begint,  sterven onze zonden in het water,  
en ontvangen wij het leven in plaats van de dood. 
De Heilige Geest die op Jezus was hebben wij ook ontvangen.  
Johannes doopt in water, Jezus Christus doopt ons in de Geest. Amen 
 
 
 


