1e Zondag na Trinitatis, 6 juni 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp
Ouderling: Jan Korevaar
Diaken: Truus Janssen
Lector: Rein van Dijk
Organist: Reinder Torenbeek
Geluid en beeld: Henk Scholten en Johan van Beek
MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
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Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand
die slaat,
een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het
kwaad;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld
aan!

WOORD VAN WELKOM
En binnen heerst de bitt’re twist, het woord wordt
tot verwijt,
dit huis bood eens geborgenheid, verhult nu
schaamte en nijd;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld
aan!
3

MOMENT VAN STILTE
INTOCHTSLIED: 212: 1, 2 en 3
“Laten wij zingend deze dag beginnen”
1

Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2

Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

4

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst
en pijn;
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal
zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld
aan!
GLORIALIED: 302: 1 en 2
“God in de hoog alleen zij eer”
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Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
Wij gaan staan
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van de JHWH
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
dat zijn hand aan heel de schepping begon!

God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
1

2

v: JHWH wil met u zijn!
a: En ook met u! Amen.

U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

Wij gaan zitten

DE DIENST VAN HET WOORD

GEBED OM ONTFERMING
aansluitend zingen: Lied 997: 1,2,3 en 4
“en vele duizenden ontheemd”

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

– en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen
land,
beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor
moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
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LEZING UIT DE TORA: Deut. 6: 20-25
Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat
betekenen al die bepalingen en wetten en regels
die
de HEER,
onze
God,
u
heeft
voorgehouden?’ 21geef dan dit antwoord: ‘Wij
waren in Egypte slaven van de farao, maar met
sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte
bevrijd. 22Wij zagen met eigen ogen hoe hij

tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die
groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao
en zijn hof. 23Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om
ons hierheen te brengen en ons het land te geven
dat hij onze voorouders onder ede had
beloofd. 24Daarom gebood de HEER, onze God, ons
al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te
tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons
leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. 25Als
wij voor het oog van de HEER, onze God, deze
geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft
opgedragen, zal het ons ten goede worden
aangerekend.’
ZINGEN: Lied 320: 1, 2 en 3
“Wie oren om te horen heeft”
1

Wie oren om te horen heeft
hoor' naar d' wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2

Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
– Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u
naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de
weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de
Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen
zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu
kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf
gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader
zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9
Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken
je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de
Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader
te mogen zien? 10Geloof je niet dat ik in de Vader
ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet
namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de
Vader die in mij blijft, doet zijn werk door
mij. 11Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is
in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat
hij doet.
ZINGEN: “Het huis waarin wij wonen”
(tekst Huub Oosterhuis, melodie Lied 146a)
1

Het huis waarin wij wonen,
de stad die om ons heen
opstaat in hoge bomen,
mensen, levende steen,
mensen bijeengekomen
om man en vrouw te zijn,
- wie zal de stad voltooien
en onze woning zijn?
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De stad die wij opbouwen
tot menselijk bestaan,
waar wij in goed vertrouwen
opstaan en slapen gaan,
die stad heeft God geroepen
om beeld van Hem te zijn:
Hij wil ons ten behoeve
een huis van vrede zijn.
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LEZING UIT DE EVANGELIËN: Johannes:
13: 36-14:11
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“Ik ben de weg” Johannes 14:6
Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’
Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog
niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37‘Waarom
kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor
u geven!’ zei Petrus. 38Maar Jezus zei: ‘Jij je leven
voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor
de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.
141Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op
mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou
ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie
gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie
met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik
ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen
36

Een vaderstad met vele
woningen is de Heer,
waar wij ons veilig weten
geborgen bij elkaar.
Waar Hij de volken spijzigt
en brood en vrede biedt.
Waar Hij op wond’re wijze
in ons bestaan voorziet.

OVERDENKING:
MUSICA PRO DEO
Improvisatie over lied 800:
“Wat zou ik zonder U geweest zijn”
(Nico Verrips)
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN

SLOTLIED 422: 1, 2 en 3
“Laat de woorden die wij hoorden”
1

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.
2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
3

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Wij gaan staan
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK
We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten
we de kerk

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
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
1. Diaconie-Werelddiaconaat (Oeganda)
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk
geweld maken hun leven zwaar. Met steun van
Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de
Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven
en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door
hen betere landbouwtechnieken aan te leren,
kunnen ze meer verdienen. En door het bespreken
van hun problemen staan ze er niet langer alleen
voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen
sterk.
2. Goede Herderkerk.
3. Wijkkas.
BLOEMENGROET:
Naar dhr. en mevr. Verbaas, Blekersweg

