
Zondag, 31 maart 2019 

Laetare 4e zondag van de 40 dagen 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. G.A. Cnossen 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Manita Staps 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Dirk Boer 

Lichtdragers: Chris en Robin v.d. Vosse 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 283 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  AMEN. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND GE-

NOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG:  

Lied (Psalm) 68: 7 en 12 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

We zingen geen Glorialied. Wij blijven zitten en zijn 

een moment stil. 

 

ZINGEN: Lied 281: 1 t/m 6 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

KINDERLIED: Lied 935 “Je hoeft niet bang te zijn” 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 
 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

 

1e LEZING: Exodus 33: 12 – 23 

12Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op 

het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij 

niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, ter-

wijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou 

ben ik goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat 

mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u 

kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. 

Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 
14De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan 

om je gerust te stellen?’ 15Mozes zei: ‘Als u niet zelf 

meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16Hoe 

zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij 

en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen 

dan nemen wij immers een bijzondere plaats in on-

der de volken die de aarde bewonen.’ 17De HEER 

zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat 

je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je 

uitgekozen.’ 
18‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19Hij 

antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs 

gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: 

ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, 

en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 
20Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, 

want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ 
21Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots 

waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22Als dan 

mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een 

kloof laten schuilen en mijn hand beschermend 

voor je houden tot ik voorbij ben. 23Als ik mijn hand 

weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht 

mag niemand zien.’ 

 

ZINGEN: Lied (Psalm) 27: 5 

 

2e LEZING: Lucas 22: 39 – 46 
39Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de 

Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 40Toen hij 

daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat 

jullie niet in beproeving komen.’ 41En hij liep bij hen 

weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde 

daarna neer om te bidden. Hij bad: 42‘Vader, als u 

het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar 

laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 43Uit 

de hemel verscheen hem een engel om hem kracht 

te geven. 44Hij werd overvallen door doodsangst, 

maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels 

als bloed op de grond. 45Toen hij na zijn gebed op-

stond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze 

van verdriet in slaap waren gevallen, 46en hij zei te-

gen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat 

jullie niet in beproeving komen.’ 

 



ZINGEN: Lied 562: 1 en 2 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 835: 1, 2 en 3 

 

GEDENKEN: SONJA MARIA BOOGMAN 

 

Zingen: Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande):  

Lied 418: 1, 2 en 3 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

################################################# 

 

 

 

 

 

De opzet van het accent voor zondag 31 maart: 

De vader en twee zonen. Op deze 4e zondag van de 40-dagentijd is de kleur roze: 

het licht van Pasen is al zichtbaar.... 

Vandaar de roze bloesem die ook de feestvreugde van de vader weergeeft. De 

trouw van de vader wordt weergegeven door klimop dat zich naar beide zoons uit-

strekt. Het tweede wijnglas ligt omver: de oudste weigert mee te vieren. 

Wilma Spijker. 

 

 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Gemeentediaconaat (feestdagenattenties) 

Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en met de 

feestdagen een attentie krijgen. Met deze collecte wordt het mogelijk gemaakt dat mensen die door hun leef-

tijd of gezondheid minder mobiel zijn, of eenzaam zijn door het verlies van een dierbare een zichtbaar teken 

van meeleven ontvangen. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Plaatselijke pioniersplekken 

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen 

zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zo-

als o.a. het project ‘de Sleutel’. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk 

draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we 

ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollecte van van-

daag steunt u deze vernieuwingsprojecten. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Dhr. en mevr. Spelde, en naar 

❖ Mevr. Meijers. 

 

 


