
 

 

1e zondag van de Veertigdagentijd “Invocabit”, 6 maart 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Kees Bochanen, Deventer 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Truus Janssen 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 91, 1 en 2 

(Psalm van de zondag) 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is 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 

afgesloten met Lied 301k 

I = voorganger, II = allen 

 

STILTE 

Het glorialied klinkt pas weer in de Paaswake. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

V: De Heer zij met u. 

A: Ook met u zij de Heer. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: 1 Samuël 9, 26 – 27 en  

10, 1 - 2a / 5 - 6 / 9a 

 
26De volgende morgen, bij het krieken van de dag, 

riep Samuel naar Saul op het dak: ‘Sta op, ik zal u 

uitgeleide doen.’ Samen met Samuel ging Saul naar 

buiten.  
 

 

27Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei 

Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen uw knecht dat hij 

vast  

vooruitgaat.’ Toen de knecht hun een eind vooruit 

was, zei Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal 

ik u vertellen wat God met u voorheeft.’ 

 

10 
1Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste 

hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over 

het volk dat Hem toebehoort.’  
2Daarna zei hij:  
 

5‘Als u ten slotte in Gibea-Elohim komt, zult u in de 

buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een 

stoet profeten tegenkomen die in vervoering van 

de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door 

muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en 

lieren.  
6Dan zult u worden gegrepen door de geest van de 

HEER en ook in vervoering raken, en u zult een 

ander mens worden.’ 
 

9En inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid 

om zijn weg te vervolgen, bracht God een 

verandering in hem teweeg.  

 
ZINGEN: Lied 834 

 

2e LEZING: Johannes 11, 55 – 12, 11 

 
55Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en 

veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het 

feest naar Jeruzalem om zich te reinigen.  
56Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de 

tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou 

Hij niet meer naar het feest komen?’  
57De hogepriesters en de farizeeën hadden 

intussen opdracht gegeven Hem aan te geven als 

men wist waar Hij was,  zodat ze Hem konden 

arresteren. 

 

12 
1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, 

waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had 

opgewekt.  
2Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; 

Marta bediende, en Lazarus was een van de 

mensen die met Hem aanlagen.  
3Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere 

nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus 

en droogde ze af met haar haar. De geur van de 

olie trok door het hele huis.  



 

 

4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die 

Hem zou uitleveren, vroeg:  
5‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie 

verkocht om het geld aan de armen te geven?’  
6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen 

bekommerde hij was een dief: hij beheerde de kas 

en stal eruit.  
7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag 

van mijn begrafenis;  
8 de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’ 
9Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en 

gingen naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar 

ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had 

opgewekt.  
10De hogepriesters beraamden intussen een plan om 

ook Lazarus te doden,  
11omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden 

naar Jezus gingen en in Hem geloofden. 

 

ZINGEN: Lied 563  

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Da ispravitsia molitva moia  

(Laat mijn gebed opstijgen),  

Dmitry Bortniasnsky (Ukraina, 1751 – 1825) 

 

ZINGEN: Lied 283 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDACHTENIS van dhr. J. E. Buitenhuis. 

 

Zingen: Lied: 961 “Niemand leeft voor zichzelf” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED Lied 1010 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital

e-collecte.html: 

1. Diaconie/ Gemeentediaconaat 

Mensen die extra aandacht nodig hebben, 

waarderen het dat ze namens de kerk bezocht 

worden en met de feestdagen een attentie krijgen. 

Het doel van deze collecte is mensen die door hun 

leeftijd of gezondheid minder mobiel zijn, of 

eenzaam zijn door het verlies van een dierbare een 

zichtbaar teken van meeleven te geven. 

2. Goede Herderkerk 

3. 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie/Zending 

Rwanda – met zusters werken aan gezond 

eten 

Vandaag collecteren we voor werk van Rwandese 

zusters. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, 

maar dicht aan de basis. Deze zusters trainen 

boeren en boerinnen, zodat die met andere 

technieken meer opbrengst uit hun land halen. 

Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en 

wisselteelt, dieren houden, eigen compost 

verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en 

beter samenwerken. Een getrainde boer kan zijn 

kinderen daardoor naar school sturen en zijn 

elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat 

lijkt klein, maar betekent veel in het leven van 

mensen. Eén boer of boerin trainen kost €160,=. 

Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk 

in Actie 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een hartelijke groet ter 

bemoediging naar fam. H. Nijland, 

Kaninefatenlaan. Bij het meeleefbord in de hal 

kunt zich melden om de bloemen weg te brengen 

en u uw naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd  

 

 

 

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk, 

Wij gaan het weer voorzichtig proberen! 

Vrijdag 11 maart 2022, vanaf 17.00 tot 19.00 

uur, locatie ontvangstruimte Goede 

Herderkerk! 

HAPPY-HOUR! 

Deze wordt georganiseerd om U allen, jong en 

oud, in een ongedwongen sfeer te ontmoeten 

onder het genot van: een kopje koffie/thee, fris 

en/of een drankje, en een hapje/snack! 

Weet U allen hiervoor van harte uitgenodigd! 

Hopelijk tot ziens, op vrijdag 11 maart! 

De Happy-Hour commissie. 

 

 

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

