
 

Beste gemeenteleden,       Zwijndrecht, 15 april 2021 

Aanstaande zondag 18 april en zondag 25 april                                                                              
Aanstaande zondag 18 april is het de 3e zondag van Pasen, of Misericordia Domini. Deze zondag is 
vernoemd naar de introïtus, Misericordia Domini plena est terra (Psalm 33:5b), in de NBV vertaald als 
‘van de trouw van de HEER is de aarde vervuld’ of vanuit de statenvertaling “de aarde is vol van de 

goedertierenheid des Heren’.  Het woord ‘chesed’  (ֶחֶסד ) in het Hebreeuws kan zowel ‘trouw’ als 
‘goedertierenheid’ betekenen. Misericordia Domini volgt in de Paastijd op Beloken Pasen, een week 
later is zondag Jubilate. Zondag 25 april op zondag Jubilate hoop ik zelf weer voor te mogen gaan. We 
zullen dan stil staan bij het verhaal van ‘De goede herder’ uit Johannes 10. Als Jezus zegt ‘Ik ben de 
goede herder’ wat bedoelt Hij daar dan mee? Het beeld van de herder en de schapen is ten diepste 
een beeld dat gekleurd wordt door relatie: er is sprake van een liefdevol kennen en vertrouwen. 
Daarin is de verhouding tussen de schapen en de herder een spiegelbeeld van de relatie tussen de 
Zoon en de Vader. Want, zegt Jezus, de Vader kent Mij en Ik ken de Vader. De vertrouwelijke omgang 
tussen Hen is de bron van de vertrouwelijke omgang tussen Jezus en Gods kinderen. Herkent u dat 
ook in uw eigen leven? 

Van U is de toekomst 
Onder deze titel is er recent een visienota van PKN Nederland uitgebracht. Deze visienota verwoordt 
waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. Het is geen beleidsplan 
maar een inhoudelijke plaatsbepaling. Ze geeft richting, focus, aan en biedt perspectief voor kerk-zijn 
in de huidige Nederlandse context. Ze maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich in  
de komende jaren wil ontwikkelen. Ook voor onze plaatselijke situatie hier in Zwijndrecht is dit van 
belang. U weet dat er gesprekken gaande zijn om tot één PKN Zwijndrecht te komen. In dat kader 
komen wij als zes PKN-predikanten dinsdag 11 mei bij elkaar om aan de hand van deze visienota naar 
de plaatsbepaling van onze kerken binnen Zwijndrecht te kijken. De hele visienota is te downloaden 
en te bekijken op www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/ u kunt de 
visienota daar ook bestellen.  
Ik vraag u indien mogelijk met ons als predikanten en kerkenraden mee te denken en uw 
bevindingen over wat deze nota voor PKN Zwijndrecht kan betekenen aan mij te laten weten 
(ds@develhof.nl). In deze visienota komt o.a. de volgende uitspraak voor (blz. 47): 
Dat de instituties op wankelen staan, betekent nog niet dat de gemeenschap ook op wankelen  
staat. Ik ben ervan overtuigd dat een oervorm van gemeenschap, gebed, lied en Woord zal  
blijven bestaan. In welke vorm, dat weten we nog niet. Overigens zal elke nieuwe vorm ook weer  
Institutionaliseren, zo nuchter leert de wetenschap ons wel te zijn. prof. dr. Mechteld Jansen. 
En: 
We zien ook een verrassende comeback van religie. De wijdverbreide gedachte dat bij een verdere 
modernisering van de samenleving, met meer welvaart en een hogere opleiding, de aandacht voor 
religie als vanzelf verdampt is achterhaald. De kerk mag dan uit zijn, religie en spiritualiteit zijn in. 
Tegelijk voelen velen zich onthand ten aanzien van religie. Zij weten er nauwelijks mee om te gaan of 
er woorden aan te geven. Oude woorden uit een rijke traditie hebben voor velen geen betekenis 
meer. Er is sprake van religieus analfabetisme, binnen en buiten de kerk. In deze situatie komt het 
aan op de genade die ontspant en aanzet om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en 
samenleving.     1 



Onze enige hoop, 
Eeuwig licht van hemel en aarde, 
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht: 
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons. 
Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit ... 
(Uit de Cantique de Jean Racine) 
 
Moderamen overleg 
Naar aanleiding van het protocol PKN zingen in de kerk is in overleg met de liturgie commissie 
besloten met maximaal 3 voorzangers tijdens de eredienst voor gemeentezang.   
Het wel en wee in het pastoraat is besproken en de geweldige opbrengst van de 40 dagen actie waar 
nog steeds bedragen voor binnenkomen. 
Voor de vacature ouderling zijn een aantal namen genoemd die door Eric worden benaderd. 
Wanneer de avondklok vervalt, zal er zo spoedig mogelijk een kerkenraad bijeenkomst worden 
georganiseerd.  
 
Lief en leed 
Ik de eerste plaats moest ik van  Frans Vreugdenhil (Plantageweg 37) iedereen bedanken voor alle 
kaarten en medeleven die hij mocht ontvangen na het overlijden van zijn vrouw Krijna en na zijn 
ziekte. Hij is sterk vermagerd. De praktische dingen in het huishouden zijn voor hem geen probleem 
door de jarenlange verzorging van Krijna. Door Krijna kwamen er dagelijks hulpverleners over de 
vloer, dat valt nu allemaal weg. Dat maakt eenzaam. Buiten fietsen lukt een klein eindje, autorijden 
nog helemaal niet. Wilt u aan hem blijven denken en eens bellen. Sinds Annelies Bakker (Bosch 2C) 
op haar fiets aangereden is door een vrachtauto is er bij haar van alles losgekomen uit het verleden. 
Dit ongeluk heeft blijkbaar als een tricker gewerkt. Gelukkig heeft ze nu professionele begeleiding in 
het verwerkingsproces. De afgelopen weken zijn Jaap en Annelies in hun vakantiehuis in Diever 
geweest maar inmiddels weer terug in Zwijndrecht. Dhr. H. Tempelaar (Offenbachstraat 5) heeft 
inmiddels zijn heupoperatie achter de rug en kan thuis verder revalideren. De operatie is gelukkig 
goed gegaan en hij heeft minder bijwerkingen dan bij de eerste heupoperatie. Hij moet nog wel heel 
rustig aan doen. Ineke van Bochove (Ooievaarsplein 100) heeft nog veel pijn aan haar rug. Binnenkort 
krijg ze te horen of ze nog geopereerd kan worden zodat de kwaliteit van leven verder kan 
toenemen. Voor al deze mensen geldt dat een kaartje of een andere vorm van meeleven op prijs 
wordt gesteld. Maar kent u zelf mensen die nu niet genoemd zijn en uw steun kunnen gebruiken, 
schroom dan niet om contact met ze te zoeken. Juist in deze coronatijd is het belangrijk om naar 
elkaar te blijven omzien en elkaar in gebed te brengen. 
 
Pastoraat De pastorale ouderlingen: 
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        
 
Diaconie                                                                                                                                                                   
40-DAGEN SPAARACTIE DEVELHOFGEMEENTE VOOR MERCYSHIPS AFGEROND            
Dankbaarheid overheerst, dat uw diaconie niet tevergeefs een beroep deed op onze gemeente om met jong en 
oud mee te sparen voor deze hulporganisatie waarvan we via de beamer hartverwarmende beelden konden laten 
zien. Met ons geld vanuit ons rijke Nederland vrijwilligers steunen, die middels hun medische kennis en kunde 
nieuwe levenskansen en perspectief bieden aan jong en oud in minder bedeelde gebieden via hun schepen. Het 
nieuwste schip, de GLOBAL MERCY, hopen we dit najaar in Rotterdam te verwelkomen. Bezoek zou dan 
mogelijk moeten zijn als de omstandigheden ons dit toestaan.                                                                                              
Een gezegende opbrengst van € 2.100,- kunnen we uiteindelijk aan hen afdragen. Dank u wel!                                                         
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Collectes / kerkelijke bijdragen 
Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat u blijft geven voor de kerk en de wereld (=diaconaat). 
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 
 
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de kerkenraad,  
Ds. Eric Matser  Metha van der Net, voorzitter 
 

Bijlage: Samenvatting Preek Develhof, 11 april 2021 door ds. Erik Groeneveld 
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De duisternis moet wijken voor het Licht! 

Aan de hand van de Menorah verbinden we 7 bijbelse teksten met elkaar.                                             
Uit deze teksten blijkt dat de duisternis moet wijken voor het licht/Licht van God. Over de Menorah: 
in het bijbelboek Exodus ontvangt Mozes nauwkeurige instructies over de inrichting van de 
tabernakel.                                                                                                                                                          
Over de Menorah wordt gezegd dat die gemaakt moet zijn van zuiver goud, zeven armen moet 
hebben en (natuurlijk) het licht moet dragen. Daarom is het mooi dat in het bijbelboek Samuël de 
Menorah 'Godslamp' wordt genoemd, want de Menorah symboliseert wie God is: zuiver als goud, 
compleet/volledig als het getal van de volheid en natuurlijk: God is Licht! 

Zes kaarsen hebben betrekking op het licht/Licht op aarde. de zevende kaars gaat over het Licht dat 
schijnt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde: het Licht van God en van het Lam zal ons dan 
verlichten! 

 

Lezing Genesis 1:1-5 aansteken 1e kaarsje 

De schepping van hemel en aarde 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag 
over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het 
licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en 
het werd morgen. De eerste dag. 

 

Lezing Johannes 1:1-5 aansteken 2e kaarsje 

Het Woord is mens geworden                                                                                                                                                      
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.                                                   
Het was in het begin bij God.                                                                                                                                                
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.                                                                                            
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Lezing Johannes 3:17-21 aansteken 3e kaarsje                                                                                                          
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de 
wereld door hem te redden.                                                                                                                                        
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al 
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.  

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van 
het licht, want hun daden waren slecht.  

Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar 
wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij 
doet.’ 

Lezing Mattheus 27:45-52 aansteken 4e en 5e kaarsje 

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde 
daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’             
Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, 
zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’  



Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij 
stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten 
we eens kijken of Elia hem komt redden. ’Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 
Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde 
beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen 
werden tot leven gewekt.  

en Lezing Mattheus 28:1-6                                                                                                                                   
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met 
de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van 
de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte 
als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als 
dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is 
de plaats waar hij gelegen heeft. 

 

Lezing Handelingen 2:1-4a en aansteken 6e kaarsje 

De komst van de heilige Geest 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest. 

 

Lezing Openbaring 21:1-2, 23-24 en aansteken 7e kaarsje 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, 
en de zee is er niet meer.                                                                                                                                   
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. De stad heeft het licht 
van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken 
zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 


