
4e Zondag van Pasen, “Jubilate”, 25 april 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. J.J. Esveldt, uit Amersfoort 

Ouderling: Kees Wenniger 

Koster: Henk Scholten 

Organist: Bert Noordegraaf 

Geluid en beeld: Christiaan Spijker en Johan van Beek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 67a: 1 t/m 4 (CD) 

 

Refrein: 

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, 

halleluja, halleluja! 

 
1Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 

loven zijn machtig beleid, 

omdat Hij steeds op wondere wijze 

alles bestuurt in gerechtigheid. (refrein) 

 
2Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen; 

toont ons zijn aanschijn van licht, 

Hij gaat ons voor op alle wegen, 

heeft uit de zonde ons opgericht. (refrein) 

 
3Hij is de God, die ons verblijdde, 

die onze nood heeft verstaan; 

die ons een hemels paasmaal bereidde 

en zonder vrees door de wereld laat gaan. (refrein) 

 
4Laat alle volken uw almacht vrezen, 

aller lof zij U gewijd, 

laat Heer, uw Naam bezongen wezen, 

in aller eeuwen eeuwigheid. (refrein) 

 

We gaan staan 

 

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 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED 305: 1, 2 en 3 (orgel) 

 
1Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 
2Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 
3Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Ezechiël 34: 1 t/m 10 

 
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. 7Daarom, herders, luister naar de 

woorden van de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt 

God, de HEER –, mijn schapen hadden geen 

herder, ze werden weggeroofd en door de wilde 

dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet 

naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf 



geweid maar niet mijn schapen! 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! 

 

ZINGEN: Lied 23b: 1, 2 en 5 (orgel) 

 
1De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 
2De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 

 
5De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m’altijd. 

 

2e LEZING: Johannes 10: 11 t/m 16 

 
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. 16Maar ik heb ook nog andere 

schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook 

die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 

luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.  

 

ZINGEN: Lied 653: 1, 6 en 7 (orgel) 

 
1U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 
6Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 
7O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 654: 1, 2 en 6 (orgel) 

 
1Zing nu de Heer, stem allen in 

met ons die God lofzingen, 

want Hij deed ons van het begin 

verrukkelijke dingen. 

Hij heeft het menselijk geslacht 

in ’t licht geroepen en bedacht 

met louter zegeningen. 

 
2Maar wij verkozen ’t duister meer 

dan ’t licht door God geschapen 

en dwaalden weg van onze Heer 

als redeloze schapen. 

Wij hebben dag en nacht verward, 

de nacht geprezen in ons hart 

en onze dag verslapen. 

 
6Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

met gesproken responsie: ‘Heer onze God, wij 

bidden U, verhoor ons’ 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED Lied 416: 1 t/m 4 ‘Ga met God’ (CD)  

 
1Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



4Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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/digitale

-collecte.html  

 

1. Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat 

(vrolijkheid in asielzoekerscentra)  

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland 

komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare 

ervaringen achter de rug en hun bestaan in 

Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van 

Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid 

creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 

asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, 

dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid 

de talenten van de jonge bewoners van 

asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun 

veerkracht versterken. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas  

 

BLOEMENGROET:  

Naar dhr. Blom en naar 

mevr. Meima. 
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