Zondag 5 september 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Chris Dijkens
Diaken: Fenny Meijer – v. Klompenburg
Muziek: Teun Kalter en zanggroep
MUZIEK

LEZING: Johannes 14: 1-7

De ambtsdragers komen binnen

1Wees

WELKOM
LIED:
‘Woning waar mensen meer dan welkom zijn’, 2
Melodie: lied 221, tekst: Michaël Steehouder
2Woning

waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

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 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.’

We gaan staan
BEGINWOORDEN

LIED: 802 ‘Door de wereld gaat een woord’, 1

v. Ons begin is in de Ene
a. Die liefde is en grond van ons bestaan
v. Die als een vriend met ons meegaat
a. Die ons draagt door de diepte heen
v. Die nieuwe wegen wijst en toekomst schept
v. De Ene is met je!
a. Ook met jou is de Ene!
We gaan zitten
GEBED: ‘Voor onderweg’
Tekst: Nico Vlaming
v. Open mij. Les mijn dorst.
a. Stil mijn verlangen te zijn wie ik mag zijn,
v. aanvaard door jou, Aanwezige,
aanvaard door mezelf, ongedurig, afwezig.
a. Zend boden op mijn weg,
v. engelen met geduld,
a. naasten met liefde,
v. vreemden die vrienden blijken.
a. Open mij. Stil mijn verlangen.
Amen.

(Vervolg) LIED:
‘Woning waar mensen meer dan welkom zijn’, 3
3Dank

voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die een vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

1Door

de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

MEDITATIE

LIED: 900, ‘Nada te turbe’
Tekst: naar Theresia van Ávila

Taizé

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.
Vertaling:
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort.
God alleen is genoeg.

GEBEDEN
Onderdeel van de gebeden,
deze bede van Andries Govaart:
Vrede voor dit huis
met lichtdoorschenen muren,
beschutting voor de wingerd,
de zwaluw bouwt haar nest.

v. In ons hart en in ons huis:
a. de zegen van God.
v. In ons komen en in ons gaan
a. de vrede van God.
v. In ons leven, op onze zoektocht,
a. de liefde van God.
v. Bij het einde, nieuw begin,
a. De armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.

Vrede voor dit huis,
gegrond op goed vertrouwen.
De poort omrankt met wijsheid
die in de morgen geurt.

Allen zingen: Amen, amen, amen.

Vrede voor dit huis,
een rustplaats langs de wegen
voor wie met open handen
om onderkomen vraagt.

MUZIEK

Vrede voor dit huis
voor wie er komen liefde,
dat zij de zegen proeven
van vruchten, brood en wijn.

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten
we de kerkzaal.

COLLECTE:
1.

Een sterke kerk op een kwetsbare plek.
Veel jongeren in het arme noorden van
Ghana trekken naar de hoofdstad Accra,
in de hoop daar werk te vinden. De
meesten van hen komen bedrogen uit.
De Ghanese kerk wil het vertrek van
jongeren uit het noorden ontmoedigen
door hen kansen te bieden in hun eigen
dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen
ze een praktisch vak leren, zoals
kleermaker, kapper of timmerman.
Daarnaast leert de kerk volwassenen
lezen en schrijven, en leidt ze
voorgangers op.

Vrede voor dit huis,
wanneer de nacht zal komen
dat wij de warmte delen
en God het licht behoedt.
Stil gebed,
Onze Vader
MEDEDELINGEN
We gaan staan
LIED: 801, ‘Door de nacht van strijd en zorgen’,
1, 2 en 7

Diaconie – Kerk in Actie –
Werelddiaconaat (Ghana)

2.
3.

Goede Herderkerk
Wijkkas

1Door

de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
2Liederen

zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel
of via deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
lecollecte.html
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
BLOEMENGROET:

7Zo

gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samenkomen om het kruis.
ZEGEN

De kerkbloemen gaan deze week met een
hartelijke groet van onze gemeente, naar mw.
Meijers, Kooiweg, en naar mw. Prins,
Scheperweg. Beide ter bemoediging

