
Rogate 6e Zondag van Pasen - 26 mei 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. J. ter Avest 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Manita Staps 

Lector: Cocky van Hell 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdrager: Anna Douma 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST VAN VOOBEREIDING 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

AANVANGSLIED: psalm 24:1 en 2 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

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 LOSLAAT LAAT WAT HIJ TER HAND GENO 

        MEN HEEFT.  

 

a:   AMEN. 

 

ZINGEN: lied 647 

 

GEBED ONTFERMING 

 

GLORIALIED: lied 657:1,2 en 4 

 

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 BIJ DE BIJBEL 

 

1e LEZING: Joël 2:21-27 

 
21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, 

want de HEER doet grote daden! 
22Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed van groen bedekt de woestijn, 

de bomen dragen volop vrucht, 

vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij 

en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, 

want hij geeft regen om je te verkwikken,  

hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, 

vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 

de perskuipen lopen over van wijn en olie. 
25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van 

jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opge-

vreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had af-

gestuurd. 26Je zult weer volop te eten hebben, 

meer dan genoeg, en je zult de naam van de 

HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk 

met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te 

schande gemaakt worden. 27Dan zullen jullie inzien 

dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de 

HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te 

schande gemaakt worden. 

 

ZINGEN: lied 678:1 t/m 4 

 

2e LEZING: Johannes 14:23-29 

 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft 

zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal 

hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet lief-

heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie 

mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de 

woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 
25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 
26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 

Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles dui-

delijk maken en alles in herinnering brengen wat ik 

tegen jullie gezegd heb. 
27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zo-

als de wereld die niet geven kan. Maak je niet on-

gerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch 

gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal 

komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar 

mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29Ik 

vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie 

het geloven wanneer het zover is. 

 

ZINGEN: lied 1010:1 t/m 3 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: lied 916 

 

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 150A  

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

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

ter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Plaatselijke instellingen (SHM) 

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van 

dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte 

is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar 

moeilijke werk kunnen volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St. Schuldhulpmaatje Apeldoorn blij-

ven steunen. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Mevr. A. Ootjers, en naar 

❖ Dhr. en mevr. de Greft. 

 


