
Welkom ouderling v dienst:
Aan u thuis die meeleest, mee kijkt. 

stilte

Introitus
Laten wij naar het huis des HEREN gaan.
weliswaar fysiek niet,
Maar in geest zijn wij verbonden met elkaar 
en met U o God
Zo komen wij  vanmorgen  samen in uw geestelijk huis. 

In welk huis wij ook op dit moment zijn 
vrede binnen uw muren wens ik u,
rust in uw huizen
Bij God vinden we een schuilplaats
Een vaste burcht.

We zingen aanvangslied: ps 121 Ik sla mijn ogen op en zie. de hoge bergen 
aan, waar komt mijn hulp vandaan?

Welkom in deze  viering- lege kerk- op ouderling-organist-predikant na-
Of u nu in haelen-baexem-wessem-herten-beesel-melick- roermond bent -
of waar u ook bent:
In Zijn naam zijn wij verbonden,
mogen wij bemoediging, hoop, troost en Nabijheid vinden:
daarom spreken we de eeuwenoude en vertrouwde woorden van hoop uit:

votum groet
Onze Hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid.
en niet laat gaan de werken van zijn handen.

Genade met u, 
en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus, onze Heer. Amen-



In deze tijden van corona- worden we 
stil gezet, 
zijn we op onszelf aangewezen-
of niet? 
Waar vinden we hulp, vertrouwen, troost?
We roepen we naar God- Heer ontferm u over u ons-
Zie naar uw mensen om-
We roepen God om ontferming aan- 
en prijzen Zijn naam- want zijn barmhartigheid kent geen einde:
-laten we bidden:

Kyriegebed

Heer,  God van barmhartigheid en goedheid,
we bidden tot u in een tijd
die angsten en zorgen oproept,
een tijd waarin mensen ziek worden,
en sterven als gevolg van het coronavirus, en we bidden tot U:
Heer, ontferm U!

We bidden tot U om de slachtoffers, om hun dierbaren,
en we bidden tot u om de helpers, familie, vrienden,
verpleegkundigen en artsen,
hulpdiensten en degene die beslissingen nemen in deze dagen, en we 
bidden tot U:
Heer, ontferm U!

We bidden tot u om iedereen die bang is, om nuchterheid in de media,
om begrip tussen mensen,
om solidariteit.
En we bidden tot U: Heer, ontferm U!

Heer, geef ons vrede,
in ons hart en tussen ons mensen,
dat uw geest van liefde en mededogen 
in ons mag heersen,
dat uw Geest ons hoop mag geven.



Berusting, moed, kracht en eenheid
Wees Gij zelf onze sterke rots.
Door onze Heer, Jezus Christus.
Amen

gebed van de zondag
Ook deze zondag slaan we uw Woord open,
Uw woord is een lamp op mijn voet, een licht op mijn pad.
Wees met uw Geest bij ons, hier in de kerk, bij alle mensen thuis-
dat vragen wij, in  Jezus naam, Amen

De lezingen van vandaag gaan over beproeving en isolatie in tijden van 
chaos in de wereld.
We luisteren allereerst naar het zondvloedverhaal,
waarin God Noach vraagt om tijdelijk met zijn gezin zichzelf op te sluiten
in de Ark.

OT: Genesis 7, vers 1-5, 10-16  Noach in de ark

NT: Mt 4, vers 1-4 De beproeving van Jezus in de woestijn.

Zalig zij die deze woorden horen, ze in hun hart bewaren en er naar leven.

orgelacclamatie- U komt de lof toe.

Overdenking:

Gemeente van onze heer Jezus Christus,
Waar u ook bent, of wanneer u ook deze woorden hoort-

We zijn 1 gemeente-
verbonden door onze Heer Jezus Christus-
waar we ook we zijn,
ver van elkaar verwijderd-
tijdelijk of langdurig-
in Geest zijn we verbonden.



Niet alleen wij- hier en nu in Roermond en omstreken,
of in Nederland-of zelfs wereldwijd nu kerken dichtzijn-

Maar misschien weten we ons nu ook wel meer verbonden 
met hen die ons voorgingen-
met de mensen uit de Bijbel.
met onze traditie.

Zoekend naar woorden van hoop, van troost-
waar beter, sterker of krachtiger dan in de oerverhalen van de Bijbel?
Naar dat verhaal waarin de wereld overspoeld werd, de mens op de proef 
gesteld. En 1 man met zijn gezin en dieren afgesloten van de 
buitenwereld, maanden op zichzelf aangeworpen. 

Vooralsnog geldt voor ons de richtlijn van 3 weken.
3 weken, maar misschien duurt deze periode in sociale isolatie nog wel 
langer. 
We  ontdekken  dat heel gewone, vanzelfsprekende dingen  niet meer 
kunnen:
je werk, een boodschap, zondagse kerkdiensten die niet doorgaan, 
of op een andere manier.  

Afgesneden van de normale contacten, activiteiten,  
zo maar een praatje. 
We houden onszelf voor: het is tijdelijk.  
Maar wat als het na 6 april nog verlengd wordt.  
Corona de overhand krijgt? 
De ziekenhuizen het niet meer aankunnen.. 

Als als als …
Onrustig zijn mijn gedachten, onrustig zoeken mijn ogen,

Telkens weer zoeken mijn ogen naar U. 
Vanwaar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de Here, 
mijn herder zal niet slapen. 



In al onze onzekerheid,  
in al onze kwetsbaarheid, 
eenzaamheid, 
ontregeld zijn
krijgen we misschien ook zicht op datgene wat er wel is, 
wat de vaste grond onder onze voeten is. 

Juist als we voor ons gevoel de grond onder onze voeten dreigen te 
verliezen, 
als we worden meegevoerd in de stroom van berichten, 
de onzichtbaarheid van het virus, 
of het risico van besmetting, 

of bezwijken aan werkdruk en stress in ons werk, gezin  
of onze eigen gedachten- 
onze geliefden niet op kunnen zoeken,
de druk die het op ons legt door de gedwongen isolatie. 

Het doet me denken aan Noach die samen met zijn gezin gedwongen is 
maandenlang in de ark te blijven. 
Speelbal op de golven.
Het is alsof Gods toorn over de aarde is neergedaald. 
Een allesvernietigende vloedgolf, 
regen, striemende wind, hoge golven, donkerte. 

Noach en de zijnen, samen met basisset van dieren zijn op elkaar 
aangewezen. 
Als een survival kit, de overlevingset om dit onheil te overleven: 
Wat heb je nodig? 

En waarom overkomt ons dit lot? 
Heeft God zich tegen de wereld gekeerd, kun je je afvragen? 
Of heeft de mens, in zijn megalomane drang om de wereld te veroveren, 
dit onheil over zichzelf afgeroepen? 

In een van mijn vorige preken had ik het over vrijheid in 
verantwoordelijkheid: 



Dat de mens in zijn keuzes en geloof vrij gelaten wordt door God- 
om in vrijheid voor God en zijn wil te kiezen. 
Om met haar of zijn leven te getuigen van de hoop, van het vertrouwen en
de liefde van God. 
Het handen en voeten te geven. 

Wat kunnen wij leren van deze periode van afzondering?  
Van preken voor een lege kerk? 
Wat kunnen we doen?
Wat kunnen we wel doen? 

In het verhaal van Noach is Gods zondvloed wonderlijk bedoeld om de 
mensheid te bevrijden, te verlossen van het kwaad. 

God blijft trouw aan zijn plannen en laat de mens niet zonder meer over 
aan het Niets. 

Ja, tijdelijk worden mens en dier opgehokt, om weer vrijgelaten te 
worden als de crisis over is. 
Dat hokje- de ark- is niet alleen een tijdelijk dak boven het hoofd- het is 
een drijvend teken van hoop.- juist te midden van chaos en oervloed.

De ark is de plek waar beschutting is,
waar je kunt wachten, met elkaar, in vertrouwen.

Het deint mee op de golven. 
blijft drijven- 
juist te midden van torenhoge golven, storm, 
maar ook op jezelf aangeworpen zijn, verveling, stress, of hamsteren.  Als
beproeving of verzoeking.

Hoe houd je koers? Zorg je dat je niet overboord slaat, of toegeeft aan 
die fluisterende stemmetjes?

In dat schuitje, in die persoon van Noach, schuilt een koppig vertrouwen. 

De naam Noach betekent letterlijk: Rust, vrede, troost. 



Juist te midden van de woelige wereld- 
zonder grip op genezing en of de maatregelen afdoende zijn.
Juist te midden van verlies, eenzaamheid, 
ligt de hoop, het vertrouwen op 1 ding:
levens redden:
zowel door al die keihard werkende mensen in ziekenhuizen. 
Als door onszelf- door thuis te blijven, op afstand te blijven.

In dat oerverhaal van Noach-
heeft God ondanks alles vertrouwen in de mensheid.
Heeft Noach- ondanks zijn donkere en eenzame opsluiting hoop:
Een vertrouwen of overtuiging dat wie één leven redt, de hele mensheid 
redt. 

Moge dat ons richting geven, oog voor het kleine, het wezenlijke en 
belangrijke-
dat dat ons richting geeft voor deze nieuwe week in gaan: 
met aandacht voor onszelf, 
onze gezondheid 
en die van de mensen in onze directe omgeving: 
ons gezin, familie, 
verzorgers, buren, 
vrienden, kennissen, gemeenteleden. 

Dat wij voor hen in de kleine dingen verschil kunnen maken: 
een kaartje door de bus, 
een tak met bloesem, 
een telefoontje, app of mail 
een dankjewel aan allen die zorgen en werken in die vitale plekken. 

Om zo elkaar vast te houden, 
hoop te geven, 
elkaar te bemoedigen, troosten en sterken- 
in de wetenschap en het vertrouwen dat Hij ons vasthoudt, 
en beschutting geeft- 



onze herder zal niet slapen. 

Amen 

muzikale omlijsting: Ich ruf zu Dir, Jesu Christi

voor- en dankbeden

voorbeden gevraagd..

Bij elke bidden zingen we samen: de responsie : Houd mij in leven

God op wie wij in onze nood mogen vertrouwen, 
We bidden u voor onze gemeenteleden en allen in de zorg werkzaam zijn; 
als huisarts, verpleger, arts, ondersteunend personeel,
mensen in vitale beroepen, transport, supermarkt,
Volhouden-
zo bidden wij: “Houd mij in leven” 

We pray for the people in camp in Baexem,
unable to keep social distance,
God be them, keep them safe from harm, stress.

We bidden u voor de mensen in het kamp Moriah, en aan de grenzen van 
Europa, Hun nood is zoveel malen groter dan die van ons,
en toch vergeten we hen-
lijken onze kleine problemen groter-
God geef dat we perspectief houden-
onderscheidingsvermogen-
Wees op die plekken nabij- en maak ons uw instrument van vrede, hulp en 
gerechtigheid
zo bidden wij:

We bidden u voor mensen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, 
ziekenhuizen, inloophuizen en nachtverblijven,
mensen afhankelijk van zorg,
 die geen bezoek meer mogen ontvangen.



Mensen die eenzaam zijn, verward, verdrietig.
Voor mensen getroffen door het virus, voor hen die ziek zijn en niet 
weten of ze besmet zijn,
voor hen die overmand zijn door angst, 
zo bidden wij:

voor gezinnen, ouders met kinderen thuis, mensen die gedwongen 
thuiswerken, 
Die misschien nieuwe waarden ontdekken: 
tijd voor elkaar, tijd met elkaar, wat belangrijk is, en wat minder.
Wees met hen die deze tijd als moeilijk en stressvol ervaren,
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten, optredens, evenementen die niet doorgaan, over 
financiële gevolgen voor zzp’ers, bedrijven en onze economie.
Geef vertrouwen, wijsheid en berusting,
ook aan de leiders, in politiek, bestuur en gezondheidszorg
zo bidden wij

God van leven, 
God van bevrijding:
Uw belofte geeft ons hoop,
verbindt ons aan elkaar,
in het bijzonder op de momenten dat wij de hoop verliezen,
geef ons kracht, duidelijkheid en onderscheidingsvermogen,
geef ons rust en vrede in onszelf.

We worden stil- voor onze eigen persoonlijke bedes.

Dat wij ons altijd verbonden weten en gedragen door u,
en door elkaar,
dat geloven, hopen en bidden we-
in en door het gebed wat onze Heiland ons gaf:
Onze vader



Collecte, uw bijdrage kan overgemaakt worden via de kerkgeld app of 
website. Er zijn 3 collectes: voor de kerk, diaconie en kerk in actie 
vakanties met aandacht.

Slotlied: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn, alle 4 verzen. 

Zegen:
Tot wij elkaar weer ontmoeten, 
elkaar in Zijn naam mogen begroeten,
Blijf veilig
Zorg goed voor uzelf en elkaar,
Weet u daarin gedragen en gezegend door de Eeuwige:

De Eeuwige is vóór je, om je de juiste weg te wijzen.
De Eeuwige is áchter je om je te beschermen voor gevaar.
De Eeuwige is ónder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen.
De Eeuwige is ín je, om je te troosten.
De Eeuwige is óm je héén, als een beschermende muur.
De Eeuwige is bóven je om je te zegenen.
Zó zegene je de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. 
Amen.

Vredegroet- 
laat even weten dat meekeek of meelas- als teken van verbondenheid met
onze gemeente!


