5e Zondag van Pasen “Cantate”, 2 mei 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. J ter Avest
Ouderling: Jan van Hell
Koster: Mels Huisman
Organist: Dirk Boer
Geluid en beeld: Steven Hoogervorst en Johan van Beek
MUZIEK

GLORIALIED: lied 305:1,2 en 3

De ambtsdragers komen binnen

1

VOORBEREIDING
Woord van welkom

Alle 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!

Stilte
2

INTOCHTSLIED: Psalm 103:1 en 3
1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Alle 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!
3

Alle 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

Bemoediging en groet
1e LEZING: Deuteronomium 4:32-40
v:
a:
v:
a:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en die nooit loslaat het werk dat zijn hand
aan de schepping begon!

v:

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
en van de Heer, Jezus Christus

a: Amen.
Zingen: Psalm 103:5
5

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
GEBED OM ONTFERMING
v: Zo bidden wij:
a: Heer, ontferm U.

32

Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de
dag dat God de mens op aarde schiep, en
doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot
het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit
voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks
vernomen? 33Is er ooit een volk geweest dat net als
u vanuit een vuur de stem van een god heeft
gehoord en dat heeft overleefd? 34Is er ooit een
god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk
toe te eigenen waarover een ander volk macht
uitoefende, en die dat deed met grootse daden,
met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke
hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende
wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God,
in Egypte hebt zien doen? 35U bent er getuige van
geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de
enige God is; er is geen ander naast hem. 36Vanuit
de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te
voeden, en op aarde heeft hij u dat grote vuur laten
zien en vanuit het vuur zijn geboden
bekendgemaakt. 37De HEER heeft uw voorouders
liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf
heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd 38en
ter wille van u volken verdreven die groter en
machtiger waren dan u, om u hun land binnen te

leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu
gebeurt. 39Wees u er daarom van bewust en laat
goed tot u doordringen dat de HEER de enige God
is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde;
een ander is er niet. 40Houd u altijd aan zijn wetten
en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het
u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen
leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

ZINGEN: Psalm 105: 17 en 18

1

17

Hij was het die zijn volk bevrijdde,
zijn uitverkorenen veilig leidde.
Zo trokken zij het diensthuis uit
met dans en zang bij trom en fluit,
en erfden het beloofde land,
de arbeid van der heidenen hand.

OVERDENKING:
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: lied 581: 1,2,3, en 4
Hier zwijgt het hoge denken:
God trad in ons gemis
om volheid ons te schenken,
zijn dorst bracht lafenis.
2

Die liefhad bovenmate,
die zich gevangen gaf,
bevrijdt ons uit ons haten,
breekt onze ikzucht af.

18

Die gunst heeft God zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid.

3

Zijn zwijgen voor de rechter
wordt nog door ons gehoord:
voor ons het pleit beslechtend
als zijn vrijsprekend woord.
4

e

2 LEZING: Johannes 3: 18-24
18

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al
veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam
van Gods enige Zoon. 19Dit is het oordeel: het licht
kwam in de wereld en de mensen hielden meer van
de duisternis dan van het licht, want hun daden
waren slecht. 20Wie kwaad doet, haat het licht; hij
schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend
worden. 21Maar wie oprecht handelt zoekt het licht
op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in
alles wat hij doet. 22Daarna ging Jezus met zijn
leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij
doopte er. 23Johannes doopte toen ook, in Enon,
dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen
de mensen naartoe om zich te laten
dopen. 24Johannes
was
immers
nog
niet
gevangengezet.

Die vol was van genade
is onze weg gegaan.
het spoor van onze daden
klaagt ons niet langer aan.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededeling van overlijden gemeentelid.
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
v: Zo bidden wij:
a: Heer, hoor ons gebed
MEDEDELINGEN
SLOTLIED: Psalm 147: 1 en 4
1

ZINGEN: Lied 986
1
De oorsprong van leven en licht
is God die zijn woord heeft gegeven
dat, niet te weerstaan, is gericht
op wording van licht en van leven.

Lof zij de Heer, goed is het leven
als ’s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is ’t onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

2

4

Die woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.
3

Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.
4

Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,

Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar ’s Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem nederig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.
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. Citypastoraat
Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt
het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers
voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Het
Inloophuis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, waar gelegenheid is om zich
even terug te trekken uit de hectiek van het leven en
de dagelijkse zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt
kunnen, omdat ze er een luisterend oor vinden. De

kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij
aan een beter leven van een groep kwetsbare
bezoekers van het Inloophuis.
2. Goede Herderkerk.
3. Jong Protestant - Kerk als thuisplek voor
jongeren.
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit
serieus nemen aantrekkingskracht hebben op
jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een
traditionele of in een vernieuwende omgeving is.
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee
jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een
plek kunnen maken waar jongeren zich gezien,
geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid
en talenten impact hebben.
BLOEMENGROET:
Naar mevr. Nikkels en naar
Mevr. Branger-Meersman.

