
3e Zondag van Pasen (5 mei 2019) 

Misericordia Domini = De barmhartigheid van de Heer 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ruud Bloemendal 

Ouderling: Mirjam Bakx-Leenheer 

Diaken: Raymond van Schadewijk 

Lector: Ger Boon 

Organist: Leen Jacobs 

Koster: Mels Huisman 

Lichtdragers: Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: 650: 1 - 4 

“De Aarde is vervuld” 

 

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. 

 

HET LIED VAN DE ZONDAG: 650: 5 - 7 

“De sterren hemelhoog” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED: 195 (zo mogelijk staande)  

“Ere zij de Vader en de Zoon” 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

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: Jeremia 32: 36 - 41 
36Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, 

over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door het 

zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van 

Babylonië in handen”: 37Ik zal de inwoners samen-

brengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote 

woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen 

naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. 38Zij 

zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. 39Ik zal 

hen één van hart en één van zin maken, zodat ze 

altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en 

hun nageslacht goed zal gaan. 40Ik zal een eeuwig 

verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van 

hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ont-

zag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van 

mij zullen afkeren. 41Ik zal er weer vreugde in vin-

den hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land 

planten. Met hart en ziel zal ik dat doen. 

 

ZINGEN LIED: 763 

“Zij zullen de wereld bewonen,”  

 

2e LEZING: Psalm 33: 1 – 11 
1Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, 

de oprechten moeten hem loven. 
2Huldig de HEER bij de klank van de lier, 

speel voor hem op de tiensnarige harp. 
3Zing voor hem een nieuw lied, 

speel en zing met overgave. 
4Oprecht is het woord van de HEER, 

alles wat hij doet is betrouwbaar. 
5Hij heeft recht en gerechtigheid lief, 

van de trouw van de HEER is de aarde vervuld. 
6Door het woord van de HEER is de hemel ge-

maakt, 

door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 

hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 
8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, 

en wie de wereld bewonen hem duchten, 
9want hij sprak en het was er, 

hij gebood en daar stond het. 
10De HEER doet de plannen van volken teniet, 

hij verijdelt wat naties beramen, 
11maar het plan van de HEER houdt eeuwig 

stand, 

wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. 

 

ZINGEN LIED: 33: 1,2 en 8 

“Kom nu met zang en roer de snaren,” 

 

3e LEZING: Lucas 24: 35 – 48 
35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg ge-

beurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had ge-

maakt door het breken van het brood. 



36Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus 

zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 
37Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze 

een geestverschijning te zien. 38Maar hij zei tegen 

hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jul-

lie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn handen en 

voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, 

want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals 

jullie zien dat ik heb.’ 40Daarna toonde hij hun zijn 

handen en zijn voeten. 41Omdat ze het van vreugde 

nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, 

vroeg hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42Ze 

gaven hem een stuk geroosterde vis. 43Hij nam het 

aan en at het voor hun ogen op. 44Hij zei tegen hen: 

‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd 

dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en 

in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling 

moest gaan.’ 45Daarop maakte hij hun verstand ont-

vankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei 

tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal 

lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal 

opstaan uit de dood, 47-48en dat in zijn naam alle vol-

ken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te ko-

men, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zul-

len hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeru-

zalem. 

 

ZINGEN LIED: 644: 1 - 3 

“Terwijl wij Hem bewenen” 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

 

ZINGEN LIED: 644: 4 en 5 

“Opdat wij zouden weten,”  

 

IN GEDACHTENIS: 

 

1. Dhr. Hugo Verkerke 

2. Mw. Geessien Endema-Kamminga 

3. Dhr. Johannes Hendrikus van Essen 

 

ZINGEN LIED: 753  

“Er is een land van louter licht” 

 

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): 423 

“Nu wij uiteengaan ” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

Zingen LIED: 708: 1 en 6  

“Wilhelmus van Nassouwe” 

 

De Lichtdragers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

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

 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Bevrijdingsdag Collecte Kerk in Actie (Noodhulp) Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 

Wij vieren hier in grote dankbaarheid onze vrijheid, dat is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen 

mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn 

zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medi-

sche zorg. Ook staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vak-

opleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tege-

lijk collecteren voor onze naasten in Syrië. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Dhr. Nijland, en naar 

❖ Mevr. Henner. 

 

 


