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GOEDE HERDERKERK       JACHTLAANKERK 

 
Voorganger : Ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling : Kees Wenniger 
Diaken : Fenny Meijer-van Klompenburg 
Kerkrentmeester : Arda v. Dulmen 

Organist : Bert Noordegraaf 
Zanggroep 
Lector : Ger Boon 
Koster : Mels Huisman 
Beeld en geluid : Chris Dijkens en Bert Gerritsen 

 

De jongeren van de Godmode houden hun seizoenafsluiting met een picknick in het Oranjepark. 

Er is vandaag Kinderkring; de laatste van dit seizoen. 

 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: 216  

“Dit is een morgen als ooit de eerste” 

 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

We gaan (zo mogelijk) 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, 

besloten met “Kyrie eleison” 301h 

 
GLORIALIED: 413 : 1, 3  
“Grote God, wij loven U”  
 
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
3. Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Psalm 33 (in beurtspraak) 

 
1Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, 

de oprechten moeten hem loven. 
 

2Huldig de HEER bij de klank van de lier, 

speel voor hem op de tiensnarige harp. 
3Zing voor hem een nieuw lied, 

speel en zing met overgave. 
 

4Oprecht is het woord van de HEER, 

alles wat hij doet is betrouwbaar. 
5Hij heeft recht en gerechtigheid lief, 

van de trouw van de HEER is de aarde vervuld. 

 
6Door het woord van de HEER is de hemel 

gemaakt, 
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door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
7Hij verzamelt het zeewater en sluit het in, 

hij bergt de oceanen in schatkamers weg. 
 

8Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, 

en wie de wereld bewonen hem duchten, 
9want hij sprak en het was er, 

hij gebood en daar stond het. 
 

10De HEER doet de plannen van volken teniet, 

hij verijdelt wat naties beramen, 
11maar het plan van de HEER houdt eeuwig 

stand, 

wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht. 

 
12Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, 

de natie die hij verkoos als de zijne. 
13Uit de hemel ziet de HEER omlaag 

en slaat hij de sterveling gade. 
 

14Vanaf zijn troon houdt hij het oog 

op allen die de aarde bewonen. 
15Hij die de harten van allen vormt, 

hij doorziet al hun daden. 
 

16Koningen winnen niet door een machtig leger, 

brute kracht redt krijgsheren niet. 
17Van geen nut zijn paarden voor de 

overwinning, 

hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst. 
 

18Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen 

en hopen op zijn trouw: 
19hij zal hen redden in doodsgevaar, 

bij hongersnood zal hij hun leven sparen. 
 

20Wij verwachten vol verlangen de HEER, 

hij is onze hulp en ons schild. 
21Ja, om hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
 

22Schenk ons uw trouw, HEER, 

op u is al onze hoop gevestigd. 

 

ZINGEN: Psalm 33 : 8  

“Wij wachten stil op Gods ontferming” 

 
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten, / geef ons moed en 

krachten 

nu en voor altijd. 

 

2e LEZING: Johannes 5 : 19 – 36a 

 
19Jezus reageerde hierop met de volgende 

woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan 

niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij 

de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat 

doet de Zoon op dezelfde manier. 20De Vader 

heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien 

wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten 

zien, u zult verbaasd staan! 21Want zoals de 

Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt 

ook de Zoon levend wie hij wil. 22De Vader zelf 

velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het 

oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23Dan 

zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de 

Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de 

Vader niet die hem gezonden heeft. 
24Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat 

ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, 

heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel 

uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar 

het leven. 25Ik verzeker u: er komt een tijd, en het 

is nu al zover, dat de doden de stem van Gods 

Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen 

leven. 26Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo 

heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de 

Vader hem gegeven. 27En omdat hij de 

Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven 

om het oordeel te vellen. 28Wees hierover niet 

verwonderd, er komt een moment waarop alle 

doden zijn stem zullen horen 29en uit hun graf 

zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat 

op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat 

op om veroordeeld te worden. 
30Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat 

ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik 

mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van 

hem die mij gezonden heeft. 31Als ik nu over 

mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet 

betrouwbaar, 32maar iemand anders getuigt over 

mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij 

betrouwbaar is. 33U hebt boden naar Johannes 

gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis 

afgelegd. 34Niet dat ik het getuigenis van een 

mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te 

redden. 35Johannes was een lamp die helder 

brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht 

verheugd. 36Maar ik heb een belangrijker 

getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader 

mij gegeven heeft om te volbrengen. 

 

ZINGEN: 339a “U komt de lof toe” 

 
1. U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: 650 : 1, 2, 3, 4, 7   

“De aarde is vervuld” 
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1. De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 
2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 
4. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 
7. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Gebedsacclamatie: 

v: daarom bidden wij samen: 

a: Zie de mensen die wij zijn, 

ogen vragend om een antwoord. 

Zie uw mensen die wij zijn. 

Laat ons toch elkaar bevrijden. 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: 978 : 1, 3, 4   

“Aan U behoort, o Heer der heren” 

 
1. Aan 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. 

 
3. Gij 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. 

 
4. Laat 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. 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

via onderstaande link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-

collecte.html 

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen. 

 

 
1 Diaconie – Vakantie voor minima 

Een behoorlijk aantal Apeldoornse 
huishoudens kan niet genieten van een 
korte vakantie, omdat zij leven van een 
beperkt budget. Ook dit jaar kunnen 
inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in 
bijzondere situaties én een 
minimuminkomen hebben, zich 
aanmelden via de wijkdiakenen of de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Apeldoorn voor een vakantie in 
Nederland. Met de bijdragen van 
vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk 
of niet-kerkelijk, toch op vakantie. Ook in 
coronatijd. 

2.  Kerk 

3.  Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar  

mevr. Borren-Schaaphok en naar mevr. Pol vanuit 

de Goede Herderkerk, en naar   

dhr. en mevr. de Graaf en dhr. en mevr. Stoop 

vanuit de Jachtlaankerk

 
 


