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Bloemen :  de bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor zijn verjaardag naar   

dhr. Gerrit Meijberg, in Zuidlaren.  Namens onze gemeente : van harte gefeliciteerd. 

 

Bij de dienst van 25 april 
Herderschap is het kernwoord in lezingen van vanmorgen. In eerste instantie denk je al gauw aan psalm 23.   

En inderdaad komt deze psalm vanmorgen aan het woord, maar op een andere manier dan we gewend zijn te 

horen. We lezen uit de profetie van Ezechiël, die fulmineert tegen de slechte leiders van Israël, die alleen 

‘zichzelf weiden’ en in materieel opzicht buitengewoon goed voor zichzelf zorgen. Daartegenover plaatst de 

profeet een prachtige en beloftevolle heilsprofetie. De evangelist Johannes ziet in Jezus de Goede Herder.  

‘Ik ben de Goede Herder’, zegt Jezus zelf. Het is één van de zeven Ik-ben-uitspraken in dit evangelie, waarmee 

Jezus telkens iets laat zien van wie Hij gekomen is en hoe Hij zichzelf ziet. Dat is wat Johannes intens heeft 

beziggehouden. Wie is Hij toch. Hij wilde zijn lezers ervan overtuigen dat Jezus de Messias, de Zoon van God 

is en dat er ‘eeuwig leven’ mogelijk is door Hem, de Goede Herder, te geloven. 

Opvallend overigens is dat bij al die zeven ik-ben-uitspraken het bepaald lidwoord wordt gebruikt: ik ben de 

deur, de goede herder, de ware wijnstok, het brood etc;. Uniek, niemand anders dan Hij.  

Johannes speelt met dit ‘Ik-ben’, hij zinspeelt op de Naam van God waarmee hij zich bekend heeft gemaakt in 

het Oude Testament. Voor Johannes is het duidelijk: deze ís de Zoon van God! 

Maar wat is nu goed herderschap? Het woord ‘herder’ roept tegenwoordig eerder idyllische, romantische 

beelden op dan dat we denken aan goed leiderschap. Vandaar de vraag: wat is nu kenmerkend voor dat ándere, 

altruïstische herderschap/leiderschap?  

 

De voorbeden worden dit keer besloten met een gebed dat u hieronder kunt meelezen. Voor sommigen is dit 

een vorm van het Onze Vader, voor anderen, vanuit de wetenschappelijke hoek, helemaal niet.  

In dit gebed (vertaald vanuit vermoedelijk het Aramees) wordt de eenheid tussen God en mens benadrukt. 

 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert. 

Ik geef u een naam,  
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opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Schenk ons wat we elke dag nodig hebben 

aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

 

Uit u wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait 

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. AMEN.  

 

Hoe verder? 
De persconferentie van de afgelopen dinsdag geeft veel mensen weer ‘wat lucht’. Winkels mogen meer klanten 

gaan ontvangen, we kunnen voorzichtig in kleine kring genieten op een terrasje. Maar eerlijk gezegd ben ik 

heel blij dat die grote evenementen waar we kennelijk zo naar snakken, niet doorgaan. Wat moeten dat telkens 

weer duivelse dilemma’s zijn voor de leiders en bestuurders in ons land. Maar soms lijken gesprekken op radio 

en televisie nog steeds over niets anders te gaan dan over coronagetallen, beperkingen en alle daaraan 

gerelateerde wensen en steeds sterkere verlangens naar ‘vrijheid’. Vanmiddag las ik dat een aantal gemeenten 

bij de Dienstenorganisatie van de PKN heeft aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een ‘fieldlab-

kerkdienst’. Het zijn praktijkproeven in verschillende typen kerkgebouwen waarbij gekeken wordt wat er qua 

viering mogelijk zou zijn. Dit alles in nauw overleg met de betreffende ministeries. 

In onze gemeente kiezen we nog steeds voor de voorzichtige, veilige weg, maar ik weet dat velen van u uitzien 

naar een ‘gewone’ kerkdienst, waar we elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk kunnen vieren. Wanneer dat 

weer kan? Op dit moment weten we dat nog niet. U mag erop vertrouwen dat de kerkenraad telkens 

zorgvuldige afwegingen maakt. Gelukkig kunnen we nog steeds de vieringen opnemen, het wordt bijna 

‘gewoon’. Maar eerlijk gezegd, ik kijk uit naar Pinksteren als het feest van hoop..... en hopelijk versoepeling! 

Ik wens u goede moed, volharding, en ook tijd en ruimte om te genieten van de mooie natuur! 

Met een hartelijke groet, 

da. Frederique Karelse 

 

Nog niet 
Vanwege de persconferentie van afgelopen dinsdag, met de aankondiging  van een aantal versoepelingen, 

kwam uiteraard de vraag weer op tafel: en wij? Vorige week meldde ik voorzichtig dat het onze kerkdiensten 

gezien het ‘stappenplan’ dat bekendgemaakt was nog wel enige weken zonder gemeenteleden zouden 

plaatsvinden. Daar houden we nog even aan vast. In klein comité binnen de kerkenraad constateerden we al 

eens dat de openstelling van theaters en musea – kunst en cultuur in de  binnenruimte – wellicht een logisch en 

passend moment zou zijn. Maar net als overal elders vragen we ons steeds opnieuw af of we ons oordeel  niet 

moeten bijstellen. We houden u op de hoogte,  Dick Vos. 

 

Collecte zondag 25 april 
De collecte van deze zondag is voor het binnenlands Diaconaat. Vanuit dit diaconaat worden projecten 

gesteund in het hele land die extra hulp nodig hebben op zowel financieel - als op organisatorisch gebied.  

Het zijn projecten die aandacht verdienen.  

U kunt uw gift overmaken, zie het bankrekening nummer boven in deze brief.  

Namens de diaconie bedankt. 

 

Wilt u/wil jij reageren op deze nieuwsbrief of deze niet meer ontvangen ? 

Laat het ons weten door een berichtje te sturen naar nieuwsbrief@pkn-ng.nl 
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