1e Zondag van de 40-dagen “Invocabit”, 21 februari 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: J.P. (Jeffrey) Bredenhoff
Ouderling: Ienke Bogerd
Koster: Truus Janssen
Organist: Dirk Boer
Geluid en beeld: Steven Hoogervorst en Johan van Beek
MUZIEK

DE DIENST VAN HET WOORD

De ambtsdragers komen binnen

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

DE DIENST BEGINT

1e LEZING: Psalm 137

WOORD VAN WELKOM

1

MOMENT VAN STILTE

INTOCHTSLIED: Psalm 77: 1 en 3 (Orgel)
1

Roepend om gehoor te vinden,
om bij God gehoor te vinden,
roep en smeek ik onverpoosd,
maar mijn ziel blijft ongetroost.
Nu de druk mij overmande,
hef ik tot de Heer mijn handen,
maar ’t gedenken is mij pijn,
nu ik zonder God moet zijn.
3

Zou de Heer zijn volk verstoten?
Heeft de toorn zijn hart gesloten?
Is zijn gunst voorgoed voorbij?
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?
Kan God zijn gena vergeten?
Heb ik steeds vergeefs geweten,
dat des Allerhoogsten kracht
stand houdt tot het laatst geslacht?
We gaan staan
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!

Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij treurend
en dachten aan Sion.
2
In de wilgen op de oever
hingen wij onze lieren.
3
Daar durfden onze bewakers
te vragen om een lied,
daar vroegen onze beulen:
‘Zing voor ons
een vrolijk lied uit Sion.’
4
Hoe kunnen wij zingen
een lied van de HEER
op vreemde grond?
5
Als ik jou vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn hand de snaren vergeten.
6
Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven
als ik niet meer denk aan jou,
als ik Jeruzalem niet stel
boven alles wat mij verheugt.
7
Gedenk, HEER,
de dag van Jeruzalems val,
toen het volk van Edom zei:
‘Neer met die stad, neer,
maak haar met de grond gelijk.’
8
Babel, weldra word je verwoest.
Gelukkig hij die wraak zal nemen
en jou doet wat jij ons hebt gedaan.
9
Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt
en op de rotsen verplettert.
Psalm 137: 1 en 4 (Orgel)
1

v:

Genade voor ons en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen
We gaan zitten

GEBED OM ONTFERMING
STILTE
Omdat het nu de 40 dagentijd is zingen we geen
Glorialied maar zijn een moment stil. Gloria klinkt
weer in de Paaswake

Aan Babels stromen zaten wij gevangen.
Daar weenden wij van weemoed en verlangen.
Hoe trok ons hart naar huis, wij treurden om
Jeruzalem, des Heren heiligdom.
O dagen van weleer, o heilige stede,
wie ver van Sion leeft, is zonder vrede.
4

Gedenk, o Heer, de volken die ten tijde
van Sions val met wrede wellust zeiden:
‘Breek af, breek af, de fundamenten bloot!’
Gij dochter Babels, toegewijd ter dood,
heil onze wreker, heil hem die, o trotse,
uw kinderen zal verbrijzelen aan de rotsen.

2e LEZING: Matteüs 11:25-30
3

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van
hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze
aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader,
zo hebt u het gewild. 27Alles is mij toevertrouwd door
mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de
Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon,
en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
28
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust
geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik
ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen
jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en
mijn last is licht.’
25

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij uw heilig woord.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
SLOTLIED 536: 1, 2, 3 en 4 (CD)
1

LIED: 578: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (CD)
1

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
2

Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
3

O angst en liefde, ondereen
vermengd als water en als bloed,
zij wijzen naar het wonder heen
van Hem die op de aarde boet.
Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ’t paradijs.
5

En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voorgoed
van heel de dode wereld vrij.
6

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
OVERDENKING: O kostbaar kruis, o wonder Gods
MUSICA PRO DEO
LIED 574: 1 en 3 (Orgel)
1

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,
in de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison.

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.
2

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
We gaan staan
ZEGENBEDE
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital
e-collecte.html
1. Diaconie / 40-dagentijdcollecte /
Werelddiaconaat (Moldavië)
Door de economische situatie in Moldavië zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te
zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze

gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen
wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk
in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame
en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de
jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek
waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
2. Goede Herderkerk
3. Wijkkas
BLOEMENGROET:
Naar mevr. Smit-Timmerman en naar
Dhr. en mevr. Bardelmeijer.

40 dagentijd-informatie over het hongerdoek voor deze zondag
(nader toegelicht in nieuwsbericht op de website van de Goede Herderkerk)
21 februari: Matteüs 4:1-11 / Psalm 91
Veld midden onder

In psalm 91 staat een opsomming van gevaren: de (val)strik om vogels te vangen, pijlen die afgeschoten
worden, de slang. Vandaag kennen wij ook gevaren: Bijvoorbeeld mensen die alleen denken aan geld of
macht. Of zó bezig zijn met hun werk dat ze hun gezin vergeten. Of mensen die anderen voor eigen plezier
gebruiken. Ze willen vriendje zijn omdat jij iets lekkers hebt ...
In de evangelielezing zien we dat de duivel Jezus macht aanbiedt over de hele wereld. Maar Jezus zegt: “Ga
weg, er staat dat je God moet dienen".
Hij vertrouwt erop dat God Hem dát zal geven wat Hij nodig heeft: eten, bescherming en misschien ook wel
macht. Met psalm 91 zegt Hij 'God is mijn toevlucht en mijn vesting'.
Kernwoorden: verzoekingen, vesting, Godsvertrouwen
Uitgangspunt: de verzoekingen waaraan de mens in onze westerse wereld blootstaat, waaraan hij door
vertrouwen in God (tracht) weerstand te bieden.
Uitwerking: Het Godsvertrouwen is weergegeven door de kernwoorden Geloof, Hoop en Liefde: blauw kruis,
groen anker en rood hart. De figuren zijn naar buiten, naar de ander gericht (niet ik-gericht).
De vesting is weergegeven door een burcht, de kantelen zijn aangegeven (bovenaanzicht toren van een
schaakspel).
De verzoekingen zijn als volgt gepoogd weer te geven:
* hebzucht door geldzakken en bankbiljetten
* allerhande soorten verslaving door injectiespuiten
* seks. loze liefde (lege harten), dubbele relaties (één pijl door meerdere
harten) door harten en pijl-en-boog (teken van Amor)
* carrière-zucht door strikken; gebroken beloftes door scherven
* de slangen staan voor in te vullen verzoekingen ...
* macht: door bommen en kogels (zinloze oorlogen).

