
 

 

 3e Zondag van de 40-dagentijd “Oculi”, Dienst van Schrift en Tafel 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 20 maart 2022 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan (indien mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED  Psalm 25a 

 

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 Lied 463 

 

STILTE  

 

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:  Jesaja 53 vers 1 - 11a 

 
1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie 

is de macht van de HEER geopenbaard? 2Als een 

loot schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut 

uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij 

miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet 

bekoren. 3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende en met ziekte 

vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons 

verborg en door ons werd verguisd en geminacht. 
4Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons  

 

lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een 

verstoteling, door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, om onze 

wandaden gebroken. De straf die hij onderging 

bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons 

genezing. 6Wij dwaalden rond als schapen, ieder 

zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons 

allen liet de HEER op hem neerkomen. 7Hij werd 

mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn 

mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht 

wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar 

scheerders deed hij zijn mond niet open. 8Door een 

onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie 

van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij 

werd verbannen uit het land der levenden, om de 

zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9Hij kreeg 

een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was 

bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, 

nooit bedrieglijke taal gesproken. 10Maar 

de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. 

Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, 

om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door 

zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11Na het 

lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en 

werd met kennis verzadigd.  

 

ZINGEN:  Lied 575 vers 1 en 6 

 

2e LEZING:  Johannes 12: 37 - 50 

 
37Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen 

verricht had, geloofden ze niet in Hem. 38Zo 

moesten de woorden van de profeet Jesaja in 

vervulling gaan, die zei: ‘Heer, wie heeft geloofd 

wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van 

de Heer geopenbaard?’ 39Ze konden niet tot geloof 

komen, want Jesaja heeft ook gezegd: 40‘Hij heeft 

hun ogen verblind en hun hart ongevoelig 

gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en 

met hun hart begrijpen, ze zouden op hun 

schreden terugkeren en Ik zou hen 

genezen.’ 41Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, 

omdat hij zijn majesteit zag. 42Toch waren er ook 

veel leiders die wel in Hem geloofden, maar 

vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet 

openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge 

gezet wilden worden. 43Ze stelden meer prijs op de 

eer van mensen dan op de eer van God. 44Jezus 

had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, 

gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden 

heeft, 45en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij gezonden 

heeft. 46Ik ben het licht dat naar de wereld is 

gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet 



 

 

langer in de duisternis blijft. 47Als iemand mijn 

woorden hoort maar ze niet bewaart, zal Ik niet over 

hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over 

de wereld te oordelen, maar om de wereld te 

redden. 48Wie Mij afwijst en mijn woorden niet 

aanneemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd 

heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49Ik 

heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, 

die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik 

moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50Ik weet dat 

zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik 

zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’ 

 

ZINGEN:  Lied 544 vers 1, 3 en 4  

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

“Erbarm' dich mein” van Bach 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 

NODIGING 

 

VREDEGROET 

v: De vrede van de Heer zij met u! 

a: Zijn vrede ook met u! 

v: Wij geven elkaar een teken van vrede. 

 

TAFELLIED  Lied 377 vers 1, 2, 3, 5 en 7 

 

TAFELGEBED  

v: De Heer zal bij u zijn. 

a: De Heer zal u bewaren. 

v: Verheft uw harten. 

a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a: Hij is onze dankbaarheid waardig! 

v: (…) 

Met alle getuigen van de weg die U met uw 

volk bent gegaan; met hen voegen wij ons 

in het koor van alle hemelse machten:  

a: Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle 

machten, hemel en aarde zijn vol van uw 

heerlijkheid. Hosanna in de hoge! 

Gezegend Hij die komt in de Naam van 

de Heer! Hosanna in de hoge!  

v: (…)  

 Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn 

gedachtenis…. 

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn 

bloed: doet dit, zo vaak u die drinkt, tot 

mijn gedachtenis. 

a: Zijn dood gedenken wij, 

 zijn opstanding belijden wij, 

 zijn toekomst verwachten wij. 

Maranatha.  

V: (…) 

 

ONZE VADER… 

 

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 

 

DANKGEBED 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED  Lied 852 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

In de hal kunt u een stukje brood meenemen voor 

iemand die u wilt laten delen in dit teken van 

Christus’ aanwezigheid 

 

 

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. De Herberg Apeldoorn 

De Herberg aan de Deventerstraat is al ruim 

veertig jaar een heel laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft 

aan aandacht, gezelligheid, een gesprek met een 

kop koffie/thee, kop soep of een warme maaltijd. 

Mensen mogen hier echt zijn wie ze zijn. 

Onvoorwaardelijk. We vragen uw bijdrage om het 

werk van De Herberg ook in de toekomst voort te 

kunnen zetten. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een hartelijke groet naar 

dhr. Somsen, (Tooropstraat), vanwege zijn 80e 

verjaardag. 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.  

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

