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1. Begin van de dienst 
Als je nu de kerkzaal binnenkomt zie je een lege kerkzaal. Er zijn geen mensen. Er is niets klaar gezet 

en in de gang ruik je niet de koffie die gezet wordt.  

Op de tafels liggen er geen muziekinstrumenten. 

Er is geen IKAA-dienst. 

En dat komt door dat vervelende Corona-virus.  

Misschien vind je het moeilijk om te begrijpen wat dat is. Eigenlijk is  het een klein stofje dat er voor 

zorgt dat je ziek kunt worden. Dat stofje komt dan in je lichaam. Het gaat op zoek naar andere stofjes 

in je lichaam. Want in je lichaam zitten ook miljoenen goede stofjes. Maar eigenlijk maakt dat akelige 

coronastofje de goede stofjes ziek.  En daardoor kun je ziek worden. Je krijgt dan koorts en je kunt 

longontsteking krijgen. 

Hieronder zie je een plaatje van zo’n virus. Maar in het echt kun je dat niet zien. Zo klein is het. 

 

En nu heeft onze regering gezegd dat we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten blijven. En als je in 

een ziekenhuis ligt mag je bijna geen bezoek. En als je in een verpleeghuis woont, mag je helemaal 

geen bezoek. Want anders kunnen er nog veel meer mensen ziek worden. Want die coronastofjes 

willen graag bij de goede stofjes van de mensen wonen. En daarom moeten we niet te dicht bij elkaar 

komen. 

Daarom is er ook geen IKAA-dienst.  

Maar hoe zit het dan met God? Die heeft gezegd, waar twee of meer mensen in Mijn naam bij elkaar 

komen, zal ik ook zijn. 

Maar we komen niet bij elkaar. Ik zit maar alleen op mijn kamer. Is er dan geen God?  

Vandaag wil ik proberen in een soort namaak-kerkdienst toch proberen uit te leggen dat God ons 

niet in de steek zal laten. Dat Hij je wil troosten. 

2. Begroeting   
Aan het begin van de dienst groeten we God. We doen dat met de bekenden woorden uit de Bijbel: 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en niet los laat  

waar Zijn hand aan is begonnen. 

 

En meestal steekt de spreker van de IKAA dan zijn hand uit om te laten zien dat God ons wil 

begroeten. Kijk maar naar het plaatje hieronder. 
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En dan klinken de woorden: 

Genade en vrede zij u  

van God de Vader 

en van zijn Zoon Jezus Christus. 

Amen. 

En dat zijn mooie woorden. Want nu weten we dat God toch bij ons zal zijn. Ook al zit je alleen op je 

kamer. Ook al zit je niet in de kerk. Ook, al is er geen IKAA. 

We mogen weten dat God ons toch ziet en ons ook echt wil troosten. 

Daarom groeten we God terug. En dat doen we met een blij en vrolijk lied. En misschien is het 

vandaag geen zondag. Maar dat geeft niet. Wees blij met de dag van vandaag. 

Dit is de dag die de Heer ons geeft. 

Als je op de link hieronder klikt, (met de ctrl-toets ingedrukt) dan kun je het horen.      (Dit is de dag.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE&list=PLASw-9wW-CAeY0CoUV7F1uuAfBPk5T2e9 

 

3. Gebed        
Nu weten we dat God ons toch hoort. Ook al zijn we niet met twee of meer mensen bij elkaar. 

Daarom kunnen we ook met God praten. We noemen dat bidden. Dat kan met je eigen woorden, 

maar dat kan ook met de woorden die hieronder staan. 

Here God, wat zijn het toch vreemde tijden. 

Wat zijn het ook moeilijke tijden. 

We zien elkaar niet, we zitten alleen op een kamer, er is geen kerk en ik kom bijna niet buiten. 

Maar toch weten we dat we met U verbonden zijn. U laat ons niet los, U laat ons niet alleen. 

Dank U wel dat we mogen weten dat we dan toch dicht bij U zijn. 

Binnenkort is het Pasen. We hebben het dan over het Licht van Pasen. Elke zondag zien we de 

grote kaars bij de IKAA branden. Maar nu zien we die kaars niet. Daarom vragen wij u of U het 

Licht van Pasen in ons hart wil aansteken, zodat we voelen en weten dat U ons niet los laat. 

Wil onze wanhoop en onze twijfels in deze moeilijke tijden weg nemen. Geef ons weer hoop 

en zicht op nieuwe tijden, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Wees zo met allen die het moeilijk hebben. 

Wij vragen U dat om Jezus’ wil. 

Amen 

4. Blijdschap 
In de Bijbel staan veel verhalen. Bij de IKAA waren we bezig met de verhalen over het volk Israël. Ze 

zitten midden in de woestijn. Ze roepen om water en ze roepen om eten. Uiteindelijke krijgen ze het: 

Mara en Manna. Misschien ben je de verhalen niet vergeten. Gelukkig bracht God toen redding. 

Water uit de rots en brood uit de hemel. Israël had weer hoop. De mensen konden weer zingen. 

Zing je mee? Klik maar op onderstaande knop.    (Weest blij in de Heer en zingt verheugd.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sukBlPu5U6E 

Hoe nu verder? 

https://www.youtube.com/watch?v=SRcaFZsXGJE&list=PLASw-9wW-CAeY0CoUV7F1uuAfBPk5T2e9
https://www.youtube.com/watch?v=sukBlPu5U6E
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In de IKAA-dienst hoor je vaak over de tien geboden. De regels die Mozes heeft ontvangen van God. 

Regels die God aan ons heeft gegeven om de juiste weg te vinden in ons leven. Het zijn regels die ons 

leren hoe we met elkaar om moeten gaan. 

Maar ja, op het ogenblik lijkt het wel alsof andere regels belangrijker zijn. Regels om te overleven. 

En op dit ogenblik zijn die regels heel belangrijk. Als je je niet aan die regels houdt dan worden de 

virussen sterker en zal het nog veel moeilijker worden om beter te worden of gezond te blijven. 

Misschien heb je die regels al eens gezien. Kijk maar hieronder. 

         

Maar in de Bijbel kun je niets vinden over corona. Maar er waren ook toen ziektes waar mensen heel 

bang voor waren. Besmettelijke ziekten waren er toen ook al. En weet je wat ze toen deden? Als 

iemand heel erg een besmettelijke ziekte had, dan mocht hij niet meer in de stad wonen. Dan moest 

hij of zij buiten de stad wonen, in de bossen, in grotten, op het land. Dan telde je niet mee. Dan 

hoorde je er niet bij.  

Gelukkig heeft God ons verteld dat we elkaar juist dan moeten helpen. We moeten mensen met 

Corona niet wegsturen, maar in een ziekenhuis verder helpen.  

Nou zijn wij geen dokter. Maar hoe kun je dan de zieke mensen en de mensen die het nu extra 

moeilijk hebben toch helpen? 

God heeft ons dat geleerd door een boodschap van Jezus. Want weet je wat Jezus zei? 

                                    Je moet God liefhebben, maar je naaste als jezelf. 

Wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat je moet proberen de eenzaamheid weg te nemen bij de 

mensen die geen bezoek meer krijgen. Dat kan met een kaartje, dat kan met een telefoontje. En 

misschien kun je zelfs een app sturen of een mail.  

Gelukkig krijgen de vrienden die jarig zijn geweest in de tijd dat er geen kerk was, zodra de IKAA-

diensten weer kunnen doorgaan, natuurlijk nog hun cadeautje. Ook dat is een teken van naar elkaar 

omzien en elkaar niet vergeten. 

Je naaste liefhebben als je zelf. Denk maar aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Je kent 

het vast wel. 
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Alleen als we in deze weken zo met elkaar omgaan, dan wordt het voor veel mensen een stuk 

makkelijker om deze moeilijke tijden door te komen. Tijden waar je misschien wel eens over droomt. 

 

5. Liefde voor elkaar 
Lief zijn voor elkaar. Elkaar helpen. Maar ook er aan werken om dromen van vrede waar te maken. 

Daar kennen we een lied van. We zingen dat vaak bij de IKAA. Luister maar. 

(Als je geen liefde hebt voor elkaar.) 

https://www.youtube.com/watch?v=7ChTTeodIXw  

 

 Bijbellezing    

We gaan uit de Bijbel lezen. Meestal doet een van de IKAA-vrienden dat, maar dat gaat nu niet. Maar 

misschien is er wel iemand in je omgeving die het voor je wil lezen. Het is een stukje uit de Bijbel dat 

we vinden in Romeinen 10. Soms lees je wel eens over mensen die zeggen dat Corona een straf van 

God is. We zouden ons niet aan de 10 geboden houden, zoals Mozes en het het volk Israël die 

hebben ontvangen. Maar wat zegt de Bijbel? 

De heilige boeken laten duidelijk zien dat mensen alleen gered kunnen worden door het geloof.  
 In de heilige boeken staat iets: “Gods boodschap is dicht bij jullie: in jullie mond en in jullie hart.” Gods 

boodschap is het goede nieuws waarover wij vertellen.  

Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood 

heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden.  

Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze 

Heer, worden we gered. 

En in de heilige boeken staat ook: “Wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uit komen.”  

Je zou ook kunnen zeggen: “Iedereen die in hem gelooft, zal gered worden.”   

6. God is liefde 
 Daarover kennen we een lied. In dat lied zingen we “opdat een ieder die in Hem gelooft, het eeuwig 

leven heeft.” Je kent het vast wel.                           {Alzo lief had God de Wereld.) 

https://www.youtube.com/watch?v=GX5IPNX3nIk  

7. Vertelling   
De laatste regel die we straks uit de Bijbel hebben gelezen is een Bijbeltekst die ik bijna 50 jaar 

geleden met Pasen mee kreeg van dominee Wilschut, toen ik belijdenis deed in de Stefanuskerk in 

Crabbehof. 

Een tekst die al die jaren in de slaapkamer heeft opgehangen. Als ik ’s ochtends wakker werd, was 

het eerste wat ik zag die tekst uit Romeinen: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uit 

komen”. Die zal gered worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ChTTeodIXw
https://www.youtube.com/watch?v=GX5IPNX3nIk
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Een tekst waar je je in moeilijke tijden aan vast kunt houden. Een tekst over geloven, een tekst over 

vertrouwen. 

En juist in deze weken zijn er veel mensen die het vertrouwen kwijt zijn. Ze hebben vragen waar ze 

geen antwoord op hebben. Vragen die ik ook heb. Vragen die ik ook niet kan beantwoorden: 

Waarom is er een coronavirus? Waarom laat God dit gebeuren? Is het de schuld van mensen?  

En als je dan geen antwoorden krijgt op die vragen, dan kun je verdrietig worden. Je kunt boos 

worden. Misschien wel wanhopig. 

Het verhaal van vandaag gaat ook over een vrouw die wanhopig is. Haar dochtertje is al een hele tijd 

ziek. Zou zij ooit nog beter kunnen worden? 

Jezus is weer op reis door Israël; met zijn discipelen. Waar gaat hij vandaag naar toe? 

Wat vreemd. Jezus neemt een andere weg dan anders. Hij gaat richting de bergen. Maar zo kom je in 

het buitenland. Wat moet Jezus daar doen? 

Jezus ziet de verbazing op de gezichten van de discipelen.  “Jullie hoeven niet zo verbaasd te zijn. Ik 

wil gewoon even rust. Het is zo druk geweest. Buiten Israël ben ik niet zo bekend. Daar kan ik even 

goed nadenken.” 

 

Als ze in een bergdorp komen, huren de discipelen een groot huis met een plat dak. In dat huis willen 

ze vannacht blijven slapen. Hier zijn geen mensen die achter Jezus aan rennen. Geen mensen die 

Hem willen aanraken. Gewoon even rust. Daarom zitten ze op het platte dak om bij te komen van de 

drukte de laatste dagen. 

Maar wat is dat?  Wie roept daar? De discipelen kijken elkaar verbaasd aan. Daar roept iemand om 

Jezus. Maar dat kan toch niet? Hier kennen ze Jezus toch niet? 

En dan horen ze het weer. Het is een vrouw: “Heer, zoon van David, help mij!” 

De discipelen kijken naar Jezus. Maar die draait zich om. Hij wil nu even rust. 

Maar wat gebeurt er dan? Wie komt daar de trap op, naar het 

platte dak? Die durft. 

Het is die vrouw die ze net hoorden roepen. Ze is uit zichzelf naar 

boven gegaan. En ineens staat ze vlak voor Jezus. Zij wil Jezus wél 

ontmoeten.  

Ze heeft zelfs in dat vreemde land, al zoveel over Jezus gehoord, 

dat ze hoe dan ook naar Jezus wil.  

Ze vertrouwt volledig op Jezus. Hij kan haar helpen. 

Ze valt op haar knieën voor Jezus: “Jezus, Jezus, mijn dochtertje is 

heel ernstig ziek. Maar U kunt haar beter maken.”
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De discipelen zijn benieuwd wat Jezus nu gaat doen. Gaat hij de vrouw wegsturen?  

Langzaam draait Jezus zich om. Hij ziet de vrouw die voor hem geknield op de grond zit. Vol 

verwachting kijkt ze Jezus aan. Maar Jezus schudt zijn hoofd. “Nee, ik kan je niet helpen. Ik ben er 

allereerst voor de mensen in Israël, mijn eigen volk”.  

Daar schrikt de vrouw van. Maar de vrouw geeft niet op. “Heer, U alleen kunt me helpen.” Maar 

weer zegt Jezus dat hij dat niet gaat doen. “Ik ben het brood voor voor mijn eigen volk. Jij geeft het 

brood voor de kinderen toch ook niet aan honden?” 

Even is het stil. Maar weer geeft de vrouw de moed niet op. Ze blijft vertrouwen op Jezus. Ze blijft 

geloven in Zijn Kracht.” 

Dan zegt de vrouw tegen Jezus: “Honden eten mee van de kruimels die van de tafel vallen. Ik lijk op 

zo’n hond, ik ben een vreemdeling die niet bij uw volk hoort. Maar geef mij alstublieft wat kruimels 

van dat brood.” 

En dan kijkt Jezus ineens heel anders naar de vrouw. “Jij weet wat volhouden is. Jij weet wat 

vertrouwen is. Jij weet wat geloven is. Ik zal naar je luisteren. Je dochter is genezen. Ga maar naar 

huis. Je geloof heeft je behouden.” 

Dit verhaal van die wanhopige vrouw lijkt een beetje op de wanhoop die veel mensen in deze 

coronacrisis hebben. 

Dit verhaal waarin Jezus zegt alleen voor het volk Israël te willen zijn, lijkt op de mensen die nu 

roepen  dat we alleen aan maar aan ons zelf moeten denken. Mensen die de regels van de regering 

niet opvolgen omdat ze denken dat ze toch niet ziek zullen worden. Mensen die roepen dat daklozen 

en vluchtelingen het zelf maar uit moeten zoeken. Soms zelfs met de opmerking “eigen schild dikke 

bult….” 

Maar in deze weken voor Pasen, denken we aan het lijden van Jezus. We denken aan zijn dood op 

Goede Vrijdag. We denken aan de vertwijfeling bij de discipelen, de wanhoop bij de vrienden van 

Jezus. 

Maar Jezus laat zelfs aan het kruis zien dat Hij vertrouwt op de Kracht van zijn Vader, die hem dwars 

door de dood heen zal trekken. Jezus laat zien dat met een groot vertrouwen in de Kracht van de 

Heer, genezing mogelijk is. Niet om onze wil, niet op ons moment, maar om Zijn wil, op Zijn tijd. 

In Zijn hand wil Hij ons bewaren. Niet alleen jou, maar iedereen, in heel de wereld die op Hem zijn 

geloof bouwt. Want dan zul je niet beschaamd uit komen.   

Amen                                  (Luister maar naar het lied : God houdt van heel de wereld.) 

https://www.youtube.com/watch?v=wfIteIYWlq0  

8. Gebed   
Here God, dank u dat u een God wil zijn voor iedereen.  

Al wie op U het geloof bouwt zal gered worden. 

Dat zijn mooie woorden, dat ik een zekerheid waar we op mogen vertrouwen en in mogen 

geloven. 

Wil zijn met iedereen die twijfelt aan uw kracht. Wil zijn met hen die door verdriet en 

eenzaamheid twijfelen en wanhopig zijn. 

Wees zo met iedereen die zoekt naar zekerheid in deze moeilijke tijd. 

Dank u dat er mensen zijn die ondanks hun eigen zorgen toch naar anderen om kunnen kijken, 

https://www.youtube.com/watch?v=wfIteIYWlq0
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anderen kunnen steunen. Het vertrouwen en geloof in u is levensreddend. Maar even 

belangrijk is de liefde voor onze naaste, die we lief moeten hebben als ons zelf. 

Wees zo met ons. 

We vragen u ook of u de doctoren en het werk van de mensen in de ziekenhuizen en 

verpleeghuizen wilt zegenen. Geef hen kracht en wijsheid. 

Dank u dat we ook als we alleen zijn, en niet in een IKAA-dienst zijn, toch het verhaal uit de 

Bijbel mogen horen. Ook mooi dat we naar bekenden liederen kunnen luisteren. Toch vragen 

we niet te lang hoeven te wachten op weer een gewone IKAA-dienst. 

Misschien willen we nu in eigen woorden u ook nog wat vragen. Weet dat we dat misschien 

doen met twijfels, maar ook met een rotsvast vertrouwen op Uw Kracht 

…………………………………………………………… (stil gebed) 

Bidden we tenslotte met elkaar: 

Onze Vader die in de hemel zijt  

uw naam worde geheiligd 

uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden 

gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. 

Leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze 

want van u is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,  

Amen. 

 

11. Collecte   

Al een paar weken heeft de IKAA geen inkomsten. Maar de huur en de cadeautjes voor de 

jarigen moeten wel gewoon betaald worden. Daarom kan er geld gegireerd worden naar: 

Bankgiro:  NL07 ABNA 0443 3901 50 t.n.v. I.K.A.A. Dordrecht 

Wat ook kan, is elke week gewoon wat geld apart leggen en dat meenemen zodra er 

weer IKAA-diensten zijn. 

Als je dat nu doet, kun je ondertussen luisteren naar wat muziek. Niet van Roel, Inge, 

Gonnie, Arno, Marjelle, of Elise. Maar van Sela.     (Heer, wijs mij de weg.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro 

12. Zegenbede   
Dit maal een gezongen zegenbede. God wil jou, wil ons zegenen. In dat vertrouwen mogen we de 

komende tijd op weg naar Pasen verder leven.                                         (Ik zal er zijn.) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
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13. Verzoeknummers  
Zoals zo vaak is er in de diensten die ik mag houden niet altijd tijd voor verzoeknummers. Zo ook nu. 

Daarom maar het grootste verzoeknummer van de IKAA:        Abba Vader!  

https://www.youtube.com/watch?v=y58FIbpYgog 

14. Jarigen en mededelingen   
Voor alle jarigen in de afgelopen weken en de komende weken: we bewaren je cadeautje, zodat je 

het krijgt als er weer diensten zijn. En natuurlijk gaan we wel zingen voor de jarigen. 

(Lang zal ze leven.) 

https://www.youtube.com/watch?v=SqC4TahjS_Y  

 

De IKAA wenst iedereen een mooi Paasfeest. 

Want de Heer is waarlijk opgestaan!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y58FIbpYgog
https://www.youtube.com/watch?v=SqC4TahjS_Y
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Paas-Kleurplaat 
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PAASPUZZEL 

 

PAAS-EI 


