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Dienst 
zondag 1 mei 2022 

(zondag misericordia domini) 

in de Bornse Vermaning 
 

Een schoot van ontferming 
 
 

Orgelspel voor de dienst 
 

Welkom en mededelingen  

Aansteken van de kaarsen 
Moment van stilte 

 
Bemoediging 
 

Onze hulp is de naam van de Eeuwige, 
schepper van hemel en aarde. 

De God die ons tekent met licht 
en ons oproept te leven op hoop van zegen, 

om lief te hebben en de vrede te zoeken. 
 
Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen (ZZZ 108), coupl. 1, 2 en 4 

 
Inleiding 

 
Deze zondag heet in de traditie ‘zondag misericordia domini’ naar Psalm 33:5, 
waar staat dat heel de aarde is vervuld van de barmhartigheid van de Heer. In 

het Latijn: misericordia domini plena est terra. Ik vond een loflied met die tekst, 
maar dat was een beetje lastig zingen, dus ik vond een wat makkelijker te 

zingen Taizé lied met een iets andere tekst, maar die gaat evengoed over Gods 
barmhartigheid.  
 

Ik heb voor vandaag gekozen voor bijbellezingen over herders. Tenslotte is een 
goede herder of een goede leider ook een barmhartige herder of leider. Laten wij 

dan nu eerst de barmhartige God om ontferming bidden. 
 
Gebed om ontferming 

 
God van leven, 

Jij roept ons tot leven, écht leven,  
maar soms valt het ons zwaar, dat leven. 
Vaak weten we niet wat we aanmoeten 

met alles wat ons zelf overkomt,  
met wat er in de wereld gaande is. 

We zien zoveel moeite en pijn, 
Zoveel geweld, honger, ziekten.  
 

Wij kunnen alleen maar bidden: 
wees erbij God, 

wees met jouw barmhartigheid bij de mensen die lijden 
onder het kleine en het grote kwaad. 
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Wees erbij in mensen van goede wil, 

in mensen die zich ontfermen 
over hun medemensen, over de dieren. 

Ontferm je over deze wereld, 
ontferm je over ons. 

 

Loflied Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé) - een aantal keer 
zingen  

 
Vertaling: Ik zal voor altijd zingen van de barmhartigheid van  

     de Heer. 

 
Schriftlezing 1e Testament: Ezechiël 34, 1-6 en 9-13 

 
1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders 
van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee 

jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen 
herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie 

gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar 
de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet 

laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet 
verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet 
gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder 

herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden. 
Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de 

heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is 
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat. 
 
9Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, 
de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn schapen opeisen; zij zullen ze 

niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik zal 
mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11Dit zegt 
God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 

zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren 
verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze 

redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van 
dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle 
landen bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. 

 
Lied  Een schoot van ontferming (NLB 158 b) 

 
Evangelielezing: Johannes 10, 1-15 
 

1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de 
deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie 

door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. 3Voor hem 
doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn 
eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn 

schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen 
volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5Iemand anders volgen ze niet, ze 

lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’ 
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6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij 

bedoelde. 
7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de 

schapen. 8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers , maar 

de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik ben de deur: wanneer 

iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, 
en hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te 
slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te 

geven in al zijn volheid.11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft 
zijn leven voor de schapen. 12Een huurling, iemand die geen herder is, en 

die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde 
aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen 

kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen 
en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. 

Ik geef mijn leven voor de schapen. 
 
Lied  De aarde is vervuld (NLB 650) 

 
Overdenking 

 
In de afgelopen twee jaren waren heel veel deuren gesloten uit angst voor 

besmetting; moesten heel veel deuren dicht op last van de landelijke of lokale 

overheid. Wat hébben we ernaar verlangd dat we al die deuren weer wijd open 

zouden kunnen zetten. Onze eigen huisdeuren om familie, vrienden en buren 

binnen te kunnen laten. Maar ook winkeldeuren, deuren van theaters en 

concertzalen en niet te vergeten óók de kerkdeuren. We hebben het allemaal zó 

gemist: de contacten, de aanraking, maar ook de cultuur, de kerkdiensten en de 

ontmoetingen daarna bij de koffie. Deuren hebben in die twee jaar dus een 

belangrijke rol gespeeld in onze levens. Maar niet alleen fysieke deuren. We 

hadden misschien soms ook het gevoel dat de deuren van ons hart gesloten 

moesten blijven. Dat de afstand die we moesten houden ten opzichte van familie 

en vrienden ook onze liefde, onze tederheid en zelfs ons mededogen met 

anderen beknelde. Ook díe deur kan nu weer open, zij het met toch enige 

voorzichtigheid. 

 

In de gelijkenis die we zojuist hoorden is ook sprake van een deur. Daar is het 

de deur die toegang geeft tot de schaapskooi. Voor die deur staat een bewaker, 

die de deur wél opent voor de herder, maar niet voor anderen. Die anderen 

zouden de kudde kwaad kunnen doen.  

Het verhaal gaat verder met de vermelding dat de toehoorders de gelijkenis niet 

begrijpen en dat Jezus een andere draai aan het verhaal geeft. Ik ben de deur 

voor de schapen, zegt hij. Die vóór mij kwamen waren allemaal dieven en 

rovers; herders die niet het goede voor hadden met de kudde. Ik ben de goede 

herder, ik geef mijn leven voor mijn schapen. En ik geef hen leven in al zijn 

volheid. Jezus gebruikte beelden om de mensen om hem heen iets duidelijk te 

maken. Het waren beelden die aansloten bij hun eigen leven. Ze konden zichzelf 

erin herkennen of hun leiders, maar ook Jezus en wie hij voor hen was. 
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Eigenlijk vertelt Jezus hier volgens Johannes twee gelijkenissen. In de eerste lijkt 

hij zichzelf neer te zetten als de herder, naar wiens stem de schapen luisteren. 

De ‘anderen’ die de schaapskooi binnen willen komen zijn mis-leiders, brengers 

van nepnieuws, profiteurs, zakkenvullers. 

In de tweede gelijkenis is hijzelf de deur waardoor de schapen in en uit kunnen 

gaan.  

Hij is de deur naar het goede leven. Binnen in de schaapskooi zijn de dieren 

veilig, geborgen. En als ze door de deur naar buiten gaan dan zijn ze ook veilig, 

want dan worden ze door de herder één voor één geteld en gezien.  

Tegelijk controleert hij of er misschien iets mis is met ze. Kortom, bij hém zijn ze 

geborgen. Deze herder is als een ‘schoot van ontferming’. Hij leidt de schapen 

naar de ‘grazige weiden’ van Psalm 23. Hij roept elk schaap bij zijn naam en 

trekt voor hen uit. Ze volgen hem omdat ze hem kennen en zijn stem herkennen 

uit al die andere stemmen. 

 

Herders stonden in de oude oosterse samenleving laag op de maatschappelijke 

ladder. Ze zouden onbetrouwbaar zijn en ruw. Bijzonder is het daarom dat in het 

Eerste Testament God zelf door profeten vaak vergeleken wordt met een herder. 

Maar ook politieke en religieuze leiders werden vaak vergeleken met herders. Bij 

de profeten kwamen déze herders er vaak niet best vanaf. Slechte herders 

werden ze genoemd, herders die het volk meer kwaad deden dan goed. 

De profeet Ezechiël klaagt deze herders aan. Zij hebben het volk uitgezogen en 

niets gedaan om de armen te ondersteunen. En toen het land werd 

binnengevallen door de legers van Babylonië werd het volk, samen met die 

leiders, als ballingen weggevoerd naar dat land.  

 

In de tekst van vanochtend hoorden we hoe de profeet God verbeeldt als een 

herder die zijn schapen troost en spreekt over terugkeer uit ballingschap naar 

het eigen land. Hier is God zelf die ‘schoot van ontferming’ die zich het lot van 

zijn volk aantrekt. 

 

Beide teksten gaan over leiderschap, over goed en slecht leiderschap. Leiders 

worden hier aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Hoe zorgen ze voor de 

mensen die aan hen zijn toevertrouwd? Hoe dienen ze hun volk? Weten ze 

überhaupt wat dienen is? Of gaat het ze enkel om eigen geluk, rijkdom, status, 

populariteit, macht? 

We zien in onze wereld hoe macht kan corrumperen, hoe populaire en joviale 

leiders na verloop van tijd vaak een heel ander gezicht laten zien.  

Toch gaat leiderschap niet alleen over wereldleiders, over leiders van 

natiestaten. Leiderschap gaat ook over gewone mensen, over u en jou en mij. 

Het gaat over ouder- en grootouderschap, over hoe je juf of meester bent, hoe 

je docent bent of professor. Leiderschap gaat over hoe je afdelingschef bent of 

directeur. Maar leiderschap gaat net zo goed over hoe je buurman of buurvrouw 

bent. Ga je mee in de buurtroddels of toon je leiderschap en ga je daar tegenin? 

Kom je op voor de mensen in je buurt die het moeilijk hebben, die niet gezien 



5 

 

worden of die worden be- of zelfs veroordeeld om hun afkomst? Ben je bereid je 

nek voor hen uit te steken? Weet u, ieder van ons kan een ‘schoot van 

ontferming’ zijn voor een ander mens. We zijn immers elkaars herders, elkaars 

hoeders. “Ben ik mijn broeders hoeder?” vroeg Kaïn nadat hij zijn broer Abel had 

gedood. Het antwoord is ‘ja’, je bent inderdaad je broeders of zusters hoeder. 

Simpelweg omdat God jouw hoeder is, jouw herder, ook voor jou en voor mij een 

schoot van ontferming. Amen. 

 

Orgelspel 

 
Open ruimte 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Op deze zondagmorgen 
danken we jou, God, 

voor al het goede dat ons toevalt, 
voor de mensen die ons als dat nodig is willen hoeden 
en zo voor ons een schoot van ontferming willen zijn. 

 
Wij bidden om recht en gerechtigheid voor ieder mens, 

om vrede overal waar wordt gevochten, 
overal waar steden en dorpen met de grond gelijk worden gemaakt, 
waar samenlevingen worden vernietigd 

en mensenlevens niet of nauwelijks tellen. 
 

We bidden voor de leiders die verantwoordelijk zijn 
voor al dat geweld, voor die enorme vernietiging; 
dat zij -misschien door schade en schande-  

gaan inzien dat oorlog nooit loont, 
dat echt leiderschap om verantwoordelijkheid vraagt. 

 
Wij bidden om heelheid, 
zowel in ons eigen leven als 

in het leven van zo heel veel mensen 
die in verwarring zijn, die lijden aan dit leven, 

die bang zijn voor de toekomst. 
 

Om kracht bidden wij 
voor wie ziek zijn, voor hun naasten 
die vaak uitgeput zijn door alle zorgen en zorgtaken. 

Om een mens die luistert naar een mens in nood,  
naar een mens met verdriet of pijn.  

 
Tenslotte bidden we voor de kerk in de wereld 
en in het bijzonder voor onze eigen kleine gemeenten: 

dat we herders willen zijn voor mensen die hulp zoeken, 
een plek van troost voor wie verdriet heeft, 

een licht op de weg van wie in het donker gaat. 
Dat wij elkaars hoeders willen zijn. 
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Stil gebed 

 
Onze Vader  

Onze Vader, die in het verborgene zijt, 
leer ons, dat wij elkaar bemoedigen 
door woorden en daden die jouw Naam heiligen, 

 
Moge jouw vrederijk ook in ons aanbreken, 

leer ons hier op aarde jouw liefde te doen, 
zodat hemel de aarde soms even raakt. 
 

Geef alle schepselen –mede door onze inzet– 
elke dag voldoende voedsel 

en vergeef ons ons tekort aan oprechte liefde en aandacht, 
zoals ook wij allen die ons tekort deden proberen te vergeven; 
leer ons de verleidingen van deze wereld te weerstaan 

en trek ons uit de draaikolk van het kwade. 
 

Hoe verborgen ook, steeds opnieuw zullen wij geloven 
dat jij mede door ons bezig bent jouw koninkrijk te stichten, 

dat jouw kracht is opgewassen tegen alles wat weerstand biedt, 
dat jouw aanwezigheid glans geeft aan al het geschapene 
en dat dit altijd zo zal blijven. 

Amen.  
 

(ds. B. van Ginkel, tekstbewerking C. Borgers) 
 

 

Collecte, bestemd voor: het Diaconaal Asielfonds én voor 

                 de Noodopvang dakloze asielzoekers in Borne 

 
Woorden ter afsluiting 
 

Laten we gaan in vrede en vreugde en met open ogen en een open hart 
voor wie -voor korte of langere tijd- iemand nodig heeft die mét hem of 

haar gaat, als een schoot van ontferming. 
 
Zegenbede 

 
Moge de barmhartige God  

ons allen daartoe zegenen en behoeden 
en haar licht over ons doen opgaan 
als een nieuwe dag. Amen 

 
Slotlied Ga met God (NLB 416) 

 
Doven van de kaarsen  
 

Orgelspel na afloop van de dienst 


