
6e Zondag van Pasen “Rogate”, 9 mei 2021) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: dhr. Hans Bouma 

Ouderling: Jan Korevaar 

Koster: Arda van Dulmen 

Organist: Reinder Torenbeek 

Geluid en beeld: John van den Berg en Johan van Beek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED Psalm 103: 1 en 2 

 
1Zegen, 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. 

 
2Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 

op Israël zijn zegen uitgestort. 

 

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 

 

INLEIDING 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

Collage poëzie en orgel/piano, Alles draagt Gij, 

bezielt Gij (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) 

 
GLORIALIED Lied 162: 1,2 en 3. 
 

1In het begin lag de aarde verloren 

in het begin in de duisternis; 

God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 

 

’t licht dat vandaag onze dag nog is. 

 
2In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 
3In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 

 

MOMENT VOOR DE KINDEREN 

 

"Hallo kinderen, 

 

Op deze Moederdag speciaal voor jullie twee 

linkjes van de Kinderkring. 

Het is handig om eerst via YouTube te kijken en 

te luisteren. 

Daarna kan je via het tweede linkje wat doen. 

 

Het verhaal:  https://youtu.be/jaCrtaQxWtk 

De werkbladen: 

https://drive.google.com/file/d/1SVbJUPYgzul_8A

M4jH-YiiEDHhPnCVxg/view?usp=sharing 

 

Veel plezier! 

Groeten, leiding van de Kinderkring" 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

SCHRIFTLEZING: Psalm 104 

 
1Prijs de HEER, mijn ziel. 

HEER, mijn God, hoe groot bent u. 

Met glans en glorie bent u bekleed, 
2in een mantel van licht gehuld. 

U spant de hemel uit als een tentdoek 
3en bouwt op de wateren uw hoge zalen, 

u maakt van de wolken uw wagen 

en beweegt u op de vleugels van de wind, 
4u maakt van de winden uw boden, 

van vlammend vuur uw dienaren. 
5U hebt de aarde op pijlers vastgezet, 

tot in eeuwigheid wankelt zij niet. 
6De oerzee bedekte haar als een kleed, 

tot boven de bergen stonden de wateren. 
7Toen u dreigde, vluchtten zij weg, 

toen uw donderstem klonk, stoven zij heen: 
8naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, 

naar de plaatsen die u had bepaald. 

https://youtu.be/jaCrtaQxWtk
https://drive.google.com/file/d/1SVbJUPYgzul_8AM4jH-YiiEDHhPnCVxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVbJUPYgzul_8AM4jH-YiiEDHhPnCVxg/view?usp=sharing


9U stelde een grens die zij niet overschrijden, 

nooit weer zullen zij de aarde bedekken. 
10U leidt het water van de bronnen door beken, 

tussen de bergen beweegt het zich voort. 
11Het drenkt alles wat leeft in het veld, 

de wilde ezels lessen er hun dorst. 
12Daarboven wonen de vogels van de hemel, 

uit het dichte groen klinkt hun gezang. 
13U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen, 

de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar: 
14gras laat u groeien voor het vee 

en gewassen die de mens moet verbouwen. 

Zo zal hij brood winnen uit de aarde 
15en wijn die het mensenhart verheugt, 

geurige olie die het gelaat doet stralen, 

ja, brood dat het mensenhart versterkt. 
16De bomen van de HEER zuigen zich vol, 

de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. 
17De vogels bouwen daar hun nesten, 

in hun kronen huizen de ooievaars. 
18De hoge bergen zijn voor de steenbokken, 

in de kloven schuilen de klipdassen. 
19U hebt de maan gemaakt voor de tijden, 

de zon weet wanneer zij moet ondergaan. 
20Als u het duister spreidt, valt de nacht, 

en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. 
21De jonge leeuwen gaan uit op roof, 

brullend vragen zij God om voedsel. 
22Bij zonsopgang trekken zij zich terug 

en leggen zich neer in hun legers. 
23De mensen gaan aan het werk 

en arbeiden door tot de avond. 
24Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. 

Alles hebt u met wijsheid gemaakt, 

vol van uw schepselen is de aarde. 
25Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. 

Daar wemelt het, zonder tal, 

van dieren, klein en groot. 
26Daar bewegen de schepen zich voort, 

daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te 

spelen. 
27En allen zien ernaar uit 

dat u voedsel geeft, op de juiste tijd. 
28Geeft u het, dan doen zij zich te goed, 

opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd. 
29Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, 

ontneem hun de adem en het is met hen gedaan, 

dan keren zij terug tot het stof dat zij waren. 
30Zend uw adem en zij worden geschapen, 

zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. 
31De luister van de HEER moge eeuwig duren, 

laat de HEER zich verheugen in zijn werken. 
32Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, 

hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. 
33Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, 

een lied voor mijn God zolang ik besta. 
34Moge mijn lofzang de HEER behagen, 

zoals ik mijn vreugde vind in hem. 
35Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, 

onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. 

Prijs de HEER, mijn ziel. Halleluja! 

 

 

ZINGEN: Lied 162: 4, 5 en 6. 

 
4In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en d' maan. 

Boven het land en de zee en de stranden 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

 
5In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren, elk naar hun soort. 

 
6In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te wonen, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

OVERDENKING: Het verhaal achter Psalm 104 

“Applaus voor de Schepper” 

 

ZINGEN: Lied 978 

 
1Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 
2Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 
3Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 
4Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
Mededeling overlijden gemeentelid. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED Lied 146c: 1 en 7. 

 
1Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 



roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

 
7Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

 

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 - Noodhulp (Libanon-Jordanië)  

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun 

land zijn ontvlucht, zijn de meesten 

terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij 

hebben alles achter moeten laten en leven in grote 

armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio 

ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op 

verschillende manieren, onder andere met een 

opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. 

Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat 

maakt hen sterker. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas. 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. Vierhout en naar 

Dhr. Broek. 

 

 

 

 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

