2e Zondag van Pasen, “Beloken Pasen”, 11 april 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. P. Lindhout
Ouderling: Chris Dijkens
Koster: Truus Janssen
Organist: Leen Jacobs
Geluid en beeld: Henk Scholten en Johan van Beek
MUZIEK

ZINGEN: Psalm 81: 1, 2, 3, en 4 (orgel)

De ambtsdragers komen binnen

1

DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM

Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

MOMENT VAN STILTE
2

INTOCHTSLIED; Lied 879 (CD)
Refrein:
Jubel, jubel, dochter Sion,
zing van vreugde, Israël!
Kom, verheug je en wees vrolijk,
stad van God, Jeruzalem.

Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.
3

Al je zonde heeft Hij vergeven.
De vijand is niet meer.
Ja, de Levende, neemt je angst weg,
koning van Israël in je midden.

Dit is ingezet
als een eeuwig teken
Jozef tot een wet,
toen des Heren hand
aan Egypteland
machtig is gebleken.

2

4

1

Hoor: dan klinken troostende woorden
voor Jeruzalem:
‘Wees niet angstig, Sion, stad van mij,
blijf vertrouwen op je redder.’
3

God de koning is in je midden,
Hij bevrijdt zijn volk.
Hij zal naast je zijn, in liefde zwijgen,
van vreugde juichen, jij zult zingen:

God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ’t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.
GEBED OM ONTFERMING
GLORIALIED Lied 611: 1 en 4 (orgel)

We gaan staan
1

BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand
aan heel de schepping begon!
v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.
We gaan zitten

Wij zullen leven, God zij dank,
genoemd als dochters en als zonen,
de erfgenamen van een land
dat nooit meer vruchteloos verzandt,
waar onrecht nimmer zal wonen.
4

In dood gedompeld waren wij,
nu met Hem stralend nieuw verschenen!
Geen rouw om het bestaan, maar blij
bekleed met Hem: de weg is vrij,
de nacht is voor het licht verdwenen.
MOMENT VOOR DE KINDEREN
Vandaag weer een digitale Kinderkring. We
vermelden hier twee linkjes waarmee jullie kunnen
luisteren en knutselen. Veel plezier.

INLEIDING
https://youtu.be/ECNy3sHkkS0

https://drive.google.com/file/d/15dWPUSPW0l1ZPc
SwP1GDCJZAjcTSB6Ea/view?usp=sharing

ZINGEN: Lied 632 (CD)
1

DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
1e LEZING: Jesaja 25: 6-9

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

6

Op deze berg richt de HEER van de hemelse
machten voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een
feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen.
7
Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken
het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken
omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij de dood teniet. God,
de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad
van zijn volk neemt hij van de aarde weg –
de HEER heeft gesproken. 9Op die dag zal men
zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou
ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich
en wees blij: hij heeft ons gered!’
ZINGEN: Psalm 68: 7 (orgel)

2

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.
3

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

OVERDENKING:
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied 630: 1 en 3 (orgel)
1

2e LEZING: Johannes 20: 1-10

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

1

3

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog
donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze
zag dat de steen van de opening van het graf was
weggehaald. 2Ze liep snel terug naar Simon Petrus
en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en
zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en
we weten niet waar ze hem nu neergelegd
hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op
weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de
andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en
kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover
en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet
naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij
ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen
doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht
bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart
opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de
andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen
was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze
hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de
dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug
naar huis.

Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededeling overlijden gemeentelid.
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
SLOTLIED Lied 634 (CD)
1

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!
2

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
We gaan staan
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html
1. Diaconie – CNAP (Chr. Noodfonds A’doorn)
Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp
van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat
kan gaan om mensen die noodgedwongen moeten
verhuizen, maar geen geld voor de verhuizing en
niets voor de inrichting hebben. Zij kunnen bij de
Diaconie een beroep doen op financiële
ondersteuning en het verkrijgen van elementaire
spullen voor hun woning, b.v. vanuit de
Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de
kosten die met opslag en vervoer van goederen
zijn gemoeid.
2. Goede Herderkerk.
3. Wijkkas.
BLOEMENGROET:
Naar dhr. Bolsenbroek en naar
mevr. Kolvoort.

