5e Zondag van de 40-dagen “Judica”, 21 maart 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Nico Sjoer (Wageningen)
Ouderling: Jan van Hell
Koster: Truus Janssen
Organist: Reinder Torenbeek
Geluid en beeld: Christiaan Spijker en Johan van Beek
MUZIEK
LEZING UIT DE BRIEVEN: Hebreeën 5: 1-10
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM
MOMENT VAN STILTE
PSALM VAN DE ZONDAG: psalm 43: 1 en 3
(orgel)
1

O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.
3

O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
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!
v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.

Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen,
wordt aangesteld om tussen God en de mensen te
bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor
de zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten
prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te
brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en
daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor
de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen
zonden. Niemand kan zich die waardigheid toeeigenen, men wordt daartoe door God geroepen,
zoals ook met Aäron gebeurde. Christus heeft zich
de eer hogepriester te worden evenmin zelf
verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij
bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ Ergens
anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor
eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat
was.’ Christus heeft tijdens zijn leven op aarde
onder tranen en met luide stem gesmeekt en
gebeden tot hem die hem kon redden van de dood,
en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor
God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten
lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En
toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd
was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een
bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft
uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat
was.
ZINGEN: lied 852 (CD)
1

U komt mij, lieve God,
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.
2

U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

We gaan zitten
3

GEBED OM ONTFERMING
STILTE
DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, –
o Heer die bij mij zijt,
4

ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart.

LEZING UIT HET EVANGELIE: Johannes 12: 2033

zend ons met vrede en brood,
Heer, tot de mensen.

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest
gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar
Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of
ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen
Andreas zeggen en samen gingen ze naar
Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de
aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn
leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige
leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal
ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de
Vader geëerd worden.
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader,
laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor
ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw
naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de
hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn
grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden
en dit hoorden, zeiden: ‘Een donder- slag!’ Maar er
waren er ook die zeiden dat het een engel was die
tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft
niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het
oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser
van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik
van de aarde om- hooggeheven word, zal ik iedereen
naar mij toe halen’. Daarmee bedoelde hij de wijze
waarop hij zou sterven.

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

ZINGEN: lied 339a (orgel)
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
OVERDENKING
MUSICA PRO DEO
O Lamm Gottes unschuldig (G.P. Telemann)
ZINGEN: lied 559 (orgel)
1

Gij die ver voor ons uit
doordrong in ’t land der angst,
help ons in ’t donker, o
Heer, U te vinden.
2

Gij die al onze schuld
in uw vergeving draagt,
wees onze vrede, o
Jezus, voor eeuwig.
3

Gij die met levensbrood
door tijd en ruimte gaat,
geef alle dagen, o
Christus, dit brood ons.
4

Gij die ver voor ons uit
in deze wereld zijt,

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
SLOTLIED: lied 586 (CD)
1

Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
2

Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.
3

Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.
4

Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.
We gaan staan
ZEGEN
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/digita
le-collecte.html
1. Diaconie – 40 dagentijdcollecte /
Werelddiaconaat (Indonesië)
Op het Indonesische eiland Java wonen veel
boerengezinnen
die
nauwelijks
kunnen
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de
kerk deze gezinnen om een coöperatie op te
zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs
voor hun producten. Daardoor kunnen ze
vervolgens weer betere landbouwmaterialen
kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig
mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties
goede landbouw bedrijft.
2. Goede Herderkerk.
3. Wijkkas.
BLOEMENGROET:
Naar dhr. en mevr. Mannesen en naar mevr.
Reupkes-Bar

40 dagentijd-informatie over het hongerdoek voor deze zondag
(nader toegelicht in nieuwsbericht op de website van de Goede Herderkerk)
21 maart: Johannes 8:45-56 / Psalm 43
Veld linksboven

Westerse welvaart: het draait om geld en prestaties, om eigen eer. Wie is er zich werkelijk bewust van de
gevolgen? We zien op de t.v. mensen die leven op afvalhopen; denkt u maar aan de Filipijnen. Met wat voor
puinhoop leven onze kinderen later?
Er zijn lichtpuntjes: steeds weer zijn er mensen bezig met -vaak kleine- dingen voor de medemens en wereld
om hen heen. Zij doen dit in vertrouwen - op Jezus 's woord.
Kernwoorden: eigen eer; doen op Jezus 's woord.
Uitgangspunt: groot-zijn in de ogen van de mensen staat soms lijnrecht tegenover groot-zijn in de ogen van
God.
Uitwerking: het 'groot-zijn' in 's mensenogen is weergegeven door een redenaar (grootindustrieel, politicus,
o.i.d.) die bejubeld wordt door de massa. De nadruk ligt op prestaties (zie grafiek op de lezenaar), en geld
(zie de f = guldenteken op de gebouwen). De gevolgen: o.a. hoge afvalbergen. milieuverontreinigingen. Wij
leven op de puinhopen van onze welvaart (?).
Er is een verwijzing naar bv. de mensen in de Filipijnen die letterlijk op de puinhopen moeten leven.
Gods 'Spotlight' staat echter heel ergens anders op gericht: op de kleine daden die God eert, ziet.
Weergegeven is: fietsles aan buitenlandse vrouwen, collecteren voor goede doelen, hulp aan gewonde
dieren, winkelen met mensen die revalideren.
Daartussen staan de mensen die altijd commentaar hebben, of de handen in de zakken houden ...

