
 

 

4e Zondag van de 40-dagentijd, “Latare”, 27 maart 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Dhr. Jeroen de Wind 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED psalm 146: 1 

“Zing, mijn ziel, voor God uw Here” 

 

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! 

  

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

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: Kolossenzen 2: 6-15 

 
6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als 

uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in Hem geworteld en 

gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd 

is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw 

hoede en laat u niet meeslepen door holle en 

misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn 

gebaseerd en zich richten op de machten van de 

wereld en niet op Christus. 9Want in Hem is heel de 

goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en in uw 

eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en 

krachten, bent u van die volheid vervuld. 11In Hem 

bent u ook besneden, niet door mensenhanden, 

maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat 

aards in u is af te leggen. 12Toen u gedoopt werd 

bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent  

 

u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de 

kracht van de God die Hem uit de dood heeft 

opgewekt. 13U was dood door uw zonden en door 

uw onbesneden staat, maar God heeft u samen 

met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze 

zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document met 

voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, 

nietig verklaard en het weggedaan door het aan het 

kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de 

machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te 

schande gemaakt en in Christus over hen 

getriomfeerd. 

 

ZINGEN: Lied 538: 1 en 4 

“Een mens te zijn op aarde” 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

“adagio van W.A. Mozart” 

 

ZINGEN: Psalm 118: 1  

“Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen” 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 413: 1 en 2, 

“Grote God, wij loven U” 

 

ZEGEN 

Ga heen in vrede. Bidden we nu samen voor het 

ontvangen de zegen van de Heer. 

De genade van de Here Jezus Christus 

en de liefde van God 

en de gemeenschap van de Heilige Geest  

zij met ons allen. 

 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

“organist speelt het Oekraïens volkslied, wilt u 

even blijven staan?” 



 

 

 

 

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. CNAP (Chr. Noodfonds Apeldoorn) 

Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van 

mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan 

gaan om mensen die noodgedwongen moeten 

verhuizen, maar geen geld voor de verhuizing en 

niets voor de inrichting hebben. Zij kunnen bij de 

Diaconie een beroep doen op financiële 

ondersteuning en het verkrijgen van elementaire 

spullen voor hun woning, b.v. vanuit de 

Goederenbank. Deze collectie is bestemd voor de 

kosten die met opslag en vervoer van goederen zijn 

gemoeid. 

2. Goede Herderkerk 

3. Dagentijdcollecte Kerk in Actie/Missionair 

Werk - Kliederkerk 

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt 

regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is 

een ideale plek voor gezinnen om samen op een 

creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te 

ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen 

vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-

alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier 

om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke 

achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt 

kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te 

voorzien. Geef in de collecte voor het missionair 

werk van de Protestantse Kerk en help mee om 

kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen 

mensen van verschillende generaties samen creatief 

aan de slag gaan met Bijbelverhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat naar dhr. en mw. 

Postma, Jo de Grootstraat, met 

felicitaties vanwege hun 60-jarig huwelijk en naar 

dhr. en mw. Dobber, Beekpark, met een hartelijke 

groet ter bemoediging.  

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

