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Dominee in corona-tijd                                                Marina van der Zwaag- de Haan 
 

In overleg met de redactie van de Kerkbrief komt deze extra editie uit. 
In een tijd waarin de gebeurtenissen in de wereld, in het bijzonder in Nederland, en dus ook in onze kerkelijke 
gemeente, zo snel gaat, duurt twee weken wel erg lang. We proberen elkaar wat vaker op de hoogte te houden van 
het reilen en zeilen in de gemeente. Dus als jij, als u nieuws hebt voor de kerkbrief, stuur die (ook tussentijds) naar 
de redactie. Zij zullen bepalen wanneer het weer tijd is om een nieuwe uit te doen gaan. 
 
Van deze eerste extra editie maak ik dankbaar gebruik om u op de hoogte te brengen van mijn werkzaamheden in 
Kamerik. Tot twee weken geleden kreeg ik het gevoel dat ik steeds meer wegwijs raakte in jullie gemeente. De 
meeste bezoeken die op mijn lijstje stonden had ik afgelegd en de gesprekken waren ronduit fijn. Er was een mooie 
bezinningsavond met de kerkenraad en pastoraal bezoekers en ik mocht genieten van een sobere maaltijd en daarna 
een vesper, georganiseerd door de leden van Kerk-in-actie. Vorige week lag de nadruk wat meer op Ter Aar, omdat 
daar de biddag nog op woensdag gehouden wordt en omdat daarna een gemeenteberaad was, waarin belangrijke 
onderwerpen besproken werden. We spraken over de invulling van mijn werk daar, nu ik daar van 70% naar 50% 
terug ga vanwege mijn ambulant predikantschap. En wij spraken over een nieuwe naam voor onze kerk. We willen 
Protestantse Gemeente gaan heten. 
 
Het was de bedoeling om mij afgelopen week weer volop in te zetten voor de Ontmoetingskerk. Te beginnen met de 
dienst op 15 maart, vanwege biddag voor gewas en arbeid, met medewerking van de cantorij. Ik had er zin in. Op 
donderdagavond echter, al een paar uur na het besluit van het kabinet om de maatregelen vanwege het corona-
virus drastisch aan te scherpen, en een samenkomst van meer dan 100 mensen te ontraden, belde Jos om voor te 
stellen ook onze dienst die zondag en de twee zondagen erna niet door te laten gaan. Toen leek het, en nu blijkt het 
een zeer verstandig besluit. Hoewel Ter Aar aanvankelijk de dienst door wilde laten gaan, hebben ook wij op 
zaterdagochtend besloten gehoor te geven aan het advies van de classis Zuid-Holland noord, waar Ter Aar onder 
valt: de komende drie weken geen diensten. 
 
Afgelopen week heb ik mezelf opnieuw uit moeten vinden als dominee van twee ‘digitale kerken’. Een hele 
uitdaging. Dominee in corona-tijd… Wat kan ik nog wel doen, wanneer alle persoonlijke contacten wegvallen? Het 
eerste wat in me opkwam was om in Ter Aar het bestand van degenen die digitaal de zondagsbrief krijgen te 
vergroten, door mensen waarvan ik weet dat ze mail hebben, te vragen of ze de zondagsbrief digitaal willen 
ontvangen. Vervolgens heb ik degenen die wel regelmatig in de kerk komen, en daar normaal de zondagsbrief 
ontvangen, maar zelf geen mail hebben, aan anderen gekoppeld die in de buurt wonen. Zij krijgen voortaan een 
uitgeprint exemplaar in de bus, zodat ze op de hoogte blijven. Ook heb ik al twee extra zondagsbrieven uit doen 
gaan met actuele informatie. Vandaag volgt de derde. In de tweede heb ik alle adressen van gemeenteleden die in 
verzorgings/verpleegtehuizen/hospice verblijven gezet, zodat andere gemeenteleden hen gemakkelijk een kaartje 
kunnen sturen. 
 
Na enige aarzeling (want hoeveel mensen hebben hier behoefte aan?) heb ik ook in gang gezet dat ik morgen voorga 
in de Gereformeerde Kerk van Ter Aar, gewoon om 9.30 uur, waarin een lector de lezingen zal verzorgen, een 
ambtsdrager aanwezig is, een beameraar die verschillende liederen via youtube laat horen, een organist, die voor en 
na de dienst speelt en na de preek, en een koster die voor het geluid zorgt. Na afloop wordt wel duidelijk of we hier 
mee door gaan en hoe. 
Voor de Ontmoetingskerk is het mogelijk om deze dienst te horen via www.kerkomroep.nl. Om 9.30 uur, maar ook 
later op de dag. Je moet dan de goede provincie aanklikken, scrollen naar de plaats Ter Aar, en dan de 
Gereformeerde Kerk aanklikken. 
Hieronder volgt de orde van dienst voor morgen. 

http://www.kerkomroep.nl/
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ORDE VAN DIENST, 22 MAART, 4DE ZONDAG 40-DAGENTIJD 2020, te beluisteren via www.kerkomroep.nl : 
 
Orgelspel door Sebastiaan 
 
Welkom  
 
Stilte 
 
Intochtslied Psalm 122: 1 en 2: https://www.youtube.com/watch?v=_WBs25GO4LQ 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     Heer, laat ons zien hoe wij moeten leven, wijs ons de goede weg. 
     Leer ons om trouw te zijn aan U, zeg ons wat wij moeten doen. 
     Want U bent onze God, U bent onze redder. 
     Wij hopen op Uw hulp, elke dag weer. Amen. 
 
 
Zingen als inleiding op het gebed voor de nood van de wereld, Lied 561: 1, 2 en 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=gJVpRsUmOSI 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen Lied 561: 4 en 5: https://www.youtube.com/watch?v=gJVpRsUmOSI 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
V: De Heer zij met u 
     Hij is met zijn geest in uw midden 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Waar zouden de kinderen het vandaag over hebben? 
 
Projectlied van de kindernevendienst (melodie: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”) 
 
De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 
 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 7: 8 t/m 25 
 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=_WBs25GO4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJVpRsUmOSI
https://www.youtube.com/watch?v=gJVpRsUmOSI
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Zingen Lied 168: 1, 2 en 3: https://www.youtube.com/watch?v=ZHQObevBfEM 
 
Vertaling: 
1, Toen Israël in Egypte was, 
   laat mijn mensen gaan; 
   zo zwaar onderdrukt dat ze geen stand hielden, 
   laat mijn volk gaan. 
 
Refrein: 
Ga naar beneden, Mozes, de weg naar beneden in Egypte; 
vertel de oude Farao: laat mijn mensen gaan. 
 
2, De Heer vertelde Mozes wat hij moest doen, 
    laat mijn mensen gaan; 
    om de kinderen van Israël verder te leiden, 
    laat mijn mensen gaan. 
 
Refrein 
 
3, (anders dan in het Liedboek) 
    Zo sprak de Heer, zei de moedige Moses, 
   laat mijn mensen gaan, 
   Zo niet, dan vermoord ik je eerstgeborenen, 
   laat mijn mensen gaan  
 
Refrein 
 
4, (anders dan in het Liedboek) 
    Ze zullen niet meer in slavernij zwoegen 
    Laat mijn mensen gaan, 
    Laten ze weg gaan met Egypte’s buit, 
    Laat mijn mensen gaan. 
 
Refrein  
 
Johannes 9: 1 t/m 17, 39 t/m 41 
 
Zingen: Lied 601: 1 en 3 https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8 
 
Verkondiging 
 
 
Orgelspel door Sebastiaan 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader NBV: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHQObevBfEM
https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8
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Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Zingen Lied 1005:  https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk 
 
Inzameling van de gaven, digitaal 
 
Slotlied Lied 416: 1, 2, 3 en 4:   https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Orgelspel door Sebastiaan 
 
 
De komende weken hoop ik ook in Kamerik het één en ander te gaan doen. Als u behoefte heeft aan een telefoontje 
van mij, laat het weten. Als u ideeën heeft, laat het ook weten.  
 
Ik sluit deze extra editie van de Kerkbrief af met een paar woorden ter bemoediging, via via ontvangen van een 
predikant in Pijnacker: 
 
Ja. Er is angst.  
Ja, Er is quarantaine.  
Ja. Er is hamstergedrag. 
Ja. Er is ziekte. 
Ja. Er is zelfs dood. 
Maar… 
 
Ze zeggen dat in Wuhan na zoveel jaren van fabrieksgeluiden je de vogels weer kunt horen zingen. Ze zeggen dat na 
slechts een paar weken van stilte de lucht niet meer gevuld is met dikke smog maar juist blauw en helder is. Ze 
zeggen dat in de straten van Assisi mensen naar elkaar zingen over de lege pleinen heen. Hun ramen openhouden 
zodat mensen die alleen zijn de geluiden van families om zich heen horen. Ze zeggen dat een hotel in West-Ierland 
gratis maaltijden bij mensen bezorgt die aan huis gebonden zijn.  
 
Hoe groot we werkelijk zijn. 
Hoe weinig controle we werkelijk hebben. 

https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ
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Wat er werkelijk toe doet in het leven 
LIEF HEBBEN 
Dus laten we bidden en beseffen 
Ja, er is angst. 
Maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is quarantaine. 
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er is hamstergedrag 
Maar er hoeft geen tekort te zijn. 
Ja, er is ziekte 
Maar dat hoeft geen aandoening van de ziel te zijn. 
Ja, er is dood. 
Maar er kan altijd opnieuw liefde geboren worden. 
 
Vraag je af welke keuzes ga ik in mijn leven maken. Vandaag. Adem. Luister.  
De vogels zingen weer.  
De lucht klaart op.  
De lente komt.  
En we zijn allemaal omringd door LIEFDE.  
Open de ramen van je hart.  
En alhoewel je misschien niet het lege plein over kunt steken.  
Zing! 
  
Een hartelijke en meelevende groet van mij, 
 
ds. Marina van der Zwaag-de Haan 
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