3e Zondag van de 40 -dagen “Oculi”, 7 maart 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. J. ter Avest
Ouderling: Jan Korevaar
Koster: Mels Huisman
Organist: Reinder Torenbeek
Geluid en beeld: Henk Scholten en Johan van Beek
1

MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM
STILTE
INTOCHTSLIED: psalm 103: 1,2 (orgel)

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom,
leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
2

Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de
mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op
richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
2

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.
BEMOEDIGING EN GROET
v:
a:
v:
a:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!

v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
en van de Heer, Jezus Christus.
Amen.

Zingen: psalm 103:3 (voorganger en orgel)
3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
GEBED OM ONTFERMING
v: Zo bidden wij:

a: Heer, ontferm U.

Zingen: lied 272: 1,2 (opgenomen gemeentezang)

DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
1e LEZING: Exodus 20: 1-17
Toen sprak God deze woorden: 2‘Ik ben de HEER,
uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd. 3Vereer naast mij geen andere goden.
4
Maak geen godenbeelden, geen enkele
afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of
van iets beneden op de aarde of in het water onder
de aarde. 5Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld
geen andere goden naast mij. Voor de schuld van
de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij
haten; 6maar als ze mij liefhebben en doen wat ik
gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht. 7Misbruik de naam van
de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8Houd de sabbat
in ere, het is een heilige dag. 9Zes dagen lang kunt
u werken en al uw arbeid verrichten, 10maar de
zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de
HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven
en slavinnen, voor uw vee, en ook voor
vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11Want
in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde
gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de
zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de
sabbat gezegend en heilig verklaard. 12Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u
gezegend met een lang leven in het land dat
de HEER, uw God, u geven zal. 13Pleeg geen
moord. 14Pleeg geen overspel. 15Steel niet. 16Leg
over een ander geen vals getuigenis af. 17Zet uw
zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin
op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of
zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
1

ZINGEN: psalm 98: 1,2 (orgel)
1

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.
4

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
van de verslaving aan goud en genot.
Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!
OVERDENKING:

2

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

MUSICA PRO DEO
“Dies sind die Heiligen Zehn Gebot” (J.S. Bach).
ZINGEN: lied 916: 1,2,3 (orgel)
1

2e LEZING: Johannes 2: 13-25

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

13

Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde
Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op het
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en
duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd
zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze
allemaal de tempel uit, met hun schapen en
runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de
grond, gooide hun tafels omver 16en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een
markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen
dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht
voor uw huis zal mij verteren.’ 18Maar de Joden
vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit
mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze
tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van
deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt
hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak
over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding
uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit
gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat
Jezus gezegd had.
23
Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen
veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de
wondertekenen zagen die hij deed. 24Maar Jezus
had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal
kende, 25en niemand hoefde hem iets over de mens
te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens
omgaat.

2

ZINGEN: lied 187: 1,2,3,4 (voorganger en orgel)

3

1

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.
2

Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
3

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
v: Zo bidden wij:

a: Heer, hoor ons gebed.

MEDEDELINGEN
SLOTLIED: lied 416: 1,2,3,4 (CD)
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
ZEGEN

MUZIEK

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale
-collecte.html
1. Diaconie - Toerusting
Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen
is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de
gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt
inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen
van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook
bestemd voor toerusting van de diakenen.

2. Goede Herderkerk
3. 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie/Zending
(Libanon)
Libanon – Wilbert van Saane, theologiedocent in
Beiroet Voor de kerk in het Midden-Oosten is
Libanon een belangrijk land. De Near East School
of Theology (NEST) leidt predikanten op voor
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en
Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk
in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is
hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie
keren de kersverse predikanten terug naar huis om
daar hun eigen gemeente te leiden.
BLOEMENGROET:
Naar dhr. Kuipers en naar
dhr. Koldenhof.

40 dagentijd-informatie over het hongerdoek voor deze zondag
(nader toegelicht in nieuwsbericht op de website van de Goede Herderkerk)
7 maart: Lucas 11:14-28 / Psalm 25
Veld rechtsonder

Innerlijke verdeeldheid..., wat dat betekent?
We hoeven maar naar voormalig Joegoslavië te kijken ... Als groepen mensen alleen voor zichzelf opkomen,
anderen in de kou laten staan, dan leidt dat tot een grote rommel, enen chaos in de wereld.
De kinderen zullen dat ook wel weten! Als je met lego speelt, dan pikt een ander nét dát blokje dat jij wilde
hebben. En voor je het weet is het een grote troep: ruzie en alle blokjes door de kamer. Terwijl je als je
samenbouwt een veel groter, mooier bouwwerk kunt maken.
Zo is het ook tussen de landen, en de kerken, en de mensen die er verschillend uitzien, verschillend denken,
anders doen. Als je samenwerkt straalt dat uit naar anderen, die dan denken: “Ha, daar wil ik ook mee
doen".
Samendoen, samenleven, zo zou het moeten.
Vervolg z.o.z.

Kernwoord: innerlijke verdeeldheid
Uitgangspunt: ieder is bezig voor zichzelf: culturen, kerken, enz. Ze nemen van elkaar, om eigen
koninkrijken op te bouwen. De wereld gaat eraan te gronde.
Terwijl samenbouwen (o.a. de oecumene), werken is aan Gods koninkrijk.
Uitwerking: verschillende vormen van kerken geven verschillende kerkgenootschappen weer. De
kleding/kleur van de mensen de verschillende culturen.
De linkse afbeelding: Ze denken allemaal dat ze weten hoe laat 't is (iedere kerk heeft een klok); onderhand
staat elke klok op 5 voor 12. Ieder werkt ten koste van de ander: ze nemen stenen van andermans
bouwwerk om aan dat van henzelf te werken. Dit alles heeft tot gevolg dat de klok voor onze wereld ook op 5
vóór 12 staat.
De rechtse afbeelding heeft hetzelfde uitgangspunt: de kerken. Maar nu gaan de bouwstenen naar het
centrum: er wordt gebouwd aan Gods koninkrijk (symbool van de oecumene). De tijd doet er niet meer toe
(de klokken blijven leeg).

