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Beste mensen, 

Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Dat loopt 

binnen afzienbare tijd af. Ds Marise Boon heeft het beroep naar onze gemeente 

inmiddels aangenomen. Ik ga mijn werk in Boxmeer afbouwen. Ik hoop nog een aantal 

mensen in deze zomer een afscheidsbezoek te kunnen brengen. Het moge duidelijk 

zijn, dat ik niet iedereen in deze nog korte periode thuis ten afscheid zal kunnen 

bezoeken. Maar in de kerk ben ik ook nog wel eens te vinden en daar kunt u mij altijd 

de hand drukken.  
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Aanstaande zondag vieren wij samen met elkaar het Heilig Avondmaal. Hartelijk 

welkom daarbij. Allen ontvangen brood en wijn en de kinderen krijgen een slokje 

druivensap uit een nieuwe beker, die door een van de ouderlingen speciaal daarvoor is 

aangeschaft. We maken op deze zondag ook voor het eerst gebruik van ons nieuwe 

avondmaalskleed. Van internet heb ik een uitleg gehaald van het avondmaal voor de 

kinderen. Die uitleg is gemaakt door Bart Robbers. Ouders, misschien kunnen jullie 

dit gebruiken om je samen met je kind voor te bereiden op de viering?  

 

Brood en wijn  
Helemaal feest is het in de kerk als er ook avondmaal gevierd wordt,  al is het nog niet eens middag.  

Het heet Avondmaal, omdat het komt van die keer dat Jezus het vierde met zijn leerlingen.  Dat was de 

éérste keer, en dat was op een avond, daarom.  Hij 

deelde toen brood uit, en gaf een beker wijn rond.  

 

Die staan nu ook bij ons op tafel: de Maaltijd van de 

Heer, zeggen we. Als we ergens feest vieren, elke 

dag, of zondags, dan is het het fijnst als je samen 

eet.  Het betekent dat je bij elkaar wilt horen.  En 

we geven elkaar het brood en de beker door, omdat 

samen delen  laat zien dat je was over hebt voor 

elkaar. Maar we vallen niet zo maar aan, zonder iets 

te zeggen.  Voor we beginnen bidden we samen.  

 

We vertellen een verhaal:  dat gaat over God en  

over Jezus, over brood en wijn, over doodgaan en 

leven, over opnieuw beginnen in de geest van God.  

Later we Godprijzen  zeggen we tegen elkaar. Ja, zo 
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hoort het. Dat is goed. En dat doen we dan:  niet altijd met dezelfde woorden, maar het komt altijd uit bij 

hetzelfde Erelied: Heilig, heilig, heilig is de Heer.   

 

Nu begint het verhaal dat over Jezus gaat, die immers kwam in de Naam van God. Het gaat er over,  

dat Hij alles voor zijn vrienden over had, zelfs zijn eigen leven. Luister maar:  

 

`In de laatste nacht, voor hij gekruisigd werd, had Hij met hen het maal gevierd van Pasen,  

net als alle mensen en kinderen in het land.' Toen had Hij het brood genomen, ervan afgebroken  

en het rond gegeven: 'Mijn lichaam', zei Hij, `ook gebroken. Neem het maar.'  

Dat is brood, daar leef je van. En een beker nam Hij, aan het eind. Een beker wijn.  

Laat maar rondgaan, drink ervan. Deze wijn, rood als hij is, - Zag je hoe het uitgegoten werd?  

Als mijn eigen bloed. Telkens als je weer zo samen zit en die beker gaat weer rond,  

denk dan maar aan Mij.  

 
Toen zeiden ze allemaal het gebed dat Jezus hen zelf gegeven had, het `Onze Vader'. En als wij dan nu het 

`Onze Vader' bidden lijkt het alsof we ineens beter begrijpen wat dat zeggen wil: `geef ons heden ons 

dagelijks brood' en: `vergeef ons onze schulden'.  

 
Ja, zo ging dat toen,  op die ene avond, de eerste keer,  dus zo doen we dat nog steeds.  

 

Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld,  

 

Want we weten dat dat over Jezus gaat. En wensen elkaar de vrede toe, want als je samen door Jezus bent 

uitgenodigd aan tafel, dan mag je niet boos blijven op elkaar. We maken een grote kring,  

Elk krijgt een stukje brood en een slokje uit de beker.  

Als iedereen gekregen heeft, danken we samen.  

We zingen nog een mooi lied. We gaan erbij staan  

 

De dominee kijkt ons aan en doet haar handen omhoog, alsof ze die op ons hoofd wil leggen, maar dan uit de 

verte. En ze spreekt ons goede woorden toe, namens God, die heeft beloofd om die woorden na te komen.  

Zo zegent ze ons en dan:  

 

De genade van onze Heer Jezus Christus  

En de liefde van God  

En elke dag de Geest van God voor allemaal. Amen.  

 

Dan is de kerkdienst afgelopen. dan kun je nog wat spelen  in en om de kerk, terwijl de grote mensen koffie 

drinken. De rest van de dag is ook cadeau: Daar mag je zelf voor verzinnen wat jullie gaan doen 

 

Elisabethkerk ook in Grave 
 

De vorige keer trakteerde ik u op het verhaal van de Heilige Elisabeth van Hongarije. 

Daar kwam van verschillende mensen reactie op. Een van die reacties was van onze 

organist Wout van Kuilenburg, die mij er op attent maakte, dat er ook een Elisabethskerk 

in het nabijgelegen Grave  is (waar we dit jaar onze Hemelvaartsviering gehad hebben 

M.G.)   

 

Hij schreef: “Uit mijn brochure Grave orgelstad uit 2002 hier de passage over Elisabeth 

van Thüringen. “Lang voordat aan de bouw van de Sint-Jan in Den Bosch of de Onze Lieve 

Vrouwe in Breda begonnen werd, stond in Grave al de St. Elisabethskerk. Twee 

bouwheren waren de Brabantse hertogen Hendrik II (de Edelmoedige) en Jan I. Hendrik 

was sinds 1239 of 1240 de man van Sophia van Thüringen-Hessen, dochter van Elisabeth 



en Lodewijk van Thüringen, en Jan had Jutta van Nassau getrouwd. Het precieze 

bouwjaar van de kerk is niet met zekerheid te zeggen, maar alleszins aannemelijk is, dat 

een al bestaand kerkje na 1235 (het jaar van Elisabeths heiligverklaring) aan haar werd 

gewijd. Uit opgravingen die plaatsvonden in 1978 en 1979 blijkt dat er in 1290 

bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden op de plek waar eerder een in baksteen 

opgetrokken Romaans kerkje stond met ronde apsis. Inclusief toren ca. 31 m lang en ruim 

13 m breed. Door de Rijksdienst voor de monumentenzorg werd deze vondst gedateerd op 

kort vóór 1250. Wanneer de landheer van Grave, Jan I van Kuyc (1254-1308) op 15 mei 

1308 een kapittel aan de kerk verbindt, zegt hij in de oprichtingsakte dat niet hij, maar 

zijn “voorvaderen” de St.Elisabethskerk gegrondvest hebben. Deze Jan I was de tweede 

zoon van Hendrik III van Kuyc (1233-1254). Elisabeth van Thüringen, dochter van 

Andreas II van Hongarije, en weduwe van landgraaf Lodewijk van Thüringen stierf in 

1231, en werd in 1235 heilig verklaard. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Elisabeth in deze 

tijd al patrones van de Graafse kerk was. Deze keuze kan ook pas later gemaakt zijn: Jan I 

huwde ca. 1260 met Jutta van Nassau, een nicht van Elisabeth van Thüringen. Het 

stamslot van de Nassau’s, Dillenburg, ligt in Hessen en een zekere verwantschap tussen 

de landgraven van Hessen en de Nassau’s kan een link geweest zijn. Zeker is dat (nadat de 

kerk in 1308 tot kapittelkerk verheven was) Jutta van Nassau via Agnes, dochter van 

wijlen Henricus landgraaf van Hessen, in 1312 relikwieën van St.Elisabeth wist te 

verkrijgen. In 1313 werden die naar Grave overgebracht. 

 

 

 

 

Dit jaar nog hoop ik de Dillenburg zelf te 

bezoeken, want ik ben voornemens om 

met mijn man Ferenc en enkele vrienden 

een Heidelbergse-catechismus-reis te 

maken, waarbij we ook de stad Herborn 

(Protestantse centrum), Marburg (Heilige 

Elisabeth), Bretten (de stad van de 

Reformator Philippus Melanchthon), Worms (van de Rijksdag), Frankenthal en natuurlijk 

ook Heidelberg zelf bezoeken. 

 

 

 Zicht op Heidelberg 
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Bovenstaande tekst heb ik ontleend aan het nieuwsmagazine van onze overburen: de 

zusters van July Postel. Onder dank. 

Ik hoop, dat u ook deze keer weer genoten hebt van mijn praatjes 

Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed  

ds Margriet Gosker 


