
 

 

5e Zondag van de 40-dagentijd, “Judica”, 3 april 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. P. Lindhout 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED – De Psalm van de vijfde zondag 

in de veertigdagentijd Psalm 43: 1, 3, 4 

 

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 

 

Inleidende woorden 

 

ZINGEN: Psalm 122 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

STILTE – Het glorialied klinkt pas weer bij 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: Matteüs: 23: 23-39 
23Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, 

huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en 

komijn, maar veronachtzamen wat in de wet 

zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, 

terwijl men het een zou moeten doen zonder het  

 

andere te laten. 24Blinde leiders zijn jullie, die uit 

hun drank de muggen ziften, maar een kameel 

wegslikken. 25Wee jullie, schriftgeleerden en 

farizeeën, huichelaars, jullie reinigen de buitenkant 

van bekers en schalen, maar de binnenkant blijft 

vol roofzucht en onmatigheid. 26Blinde farizeeër, 

reinig eerst de binnenkant van de beker, dan wordt 

de buitenkant vanzelf ook schoon. 27Wee jullie, 

schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie 

lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten 

wel fraai uitzien, maar vol liggen met 

doodsbeenderen en andere onreinheden. 28Zo 

lijken ook jullie voor de mensen vanbuiten 

rechtvaardig, maar vanbinnen is het een en al 

huichelarij en wetsverachting. 29Wee jullie, 

schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie 

bouwen grafmonumenten voor de profeten en 

versieren de graven van de rechtvaardigen, 30en 

jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van 

onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij 

schuldig hebben gemaakt aan de moord op de 

profeten.” 31Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie 

kinderen zijn van hen die de profeten vermoord 

hebben. 32Maak de maat van jullie voorouders dan 

maar vol! 33Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe 

denken jullie te kunnen ontkomen aan een 

veroordeling tot de Gehenna? 34Daarom, luister! Ik 

stuur profeten en wijzen en schriftgeleerden naar 

jullie toe. Jullie zullen sommigen van hen doden, 

kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen 

geselen en van stad tot stad vervolgen. 35Zo zal al 

het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten 

jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van 

Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, 

de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben 

tussen de tempel en het altaar. 36Ik verzeker jullie: 

op deze generatie zal dit alles 

neerkomen. 37Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de 

profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn 

gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen 

willen brengen zoals een hen haar kuikens 

verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben 

het niet gewild. 38Jullie tempel wordt geheel aan 

zijn lot overgelaten. 39Ik verzeker jullie: vanaf nu 

zullen jullie Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: 

“Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’ 

 

ZINGEN: Lied 272 

 

Organist speelt het eerst een keer voor! 

 

 

 



 

 

2e LEZING: Handelingen 2: 36-40 

 
36Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van 

zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot 

Heer en messias is aangesteld.’ 37Toen ze dit 

hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan 

Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we 

doen, broeders?’ 38Petrus antwoordde: ‘Kom tot 

inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus 

Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. 

Dan zal de heilige Geest u geschonken 

worden, 39want voor u geldt deze belofte, evenals 

voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en 

die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40En met 

nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, 

waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders 

deed met de woorden: ‘Laat u redden uit deze 

verdorven generatie!’ 

 

ZINGEN: Psalm 118: 8, 9 

 

VERKONDIGING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Jerusalem (H.H. Parry) 

 

ZINGEN: Lied 737 in beurtzang 

allen: 1  v: 2  m: 5  v: 15  m:18  allen: 20, 21 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de 

hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. 

Amen.   

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED Lied 550 

 

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/digita

le-collecte.html: 

 

1. Diaconie/ 40-dagentijdcollecte 

/werelddiaconaat (Moldavie) 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken 

veel mensen in het buitenland. Kinderen 

en ouderen krijgen daardoor thuis niet de zorg en 

aandacht die ze nodig hebben. In de twee 

opvangcentra van de christelijke organisatie 

Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 

krijgen er eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. 

Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor 

een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en 

basisvoorzieningen zoals een douche. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met hartelijke groet en ter 

bemoediging naar: mw. G. van der Land, v. 

Miereveltstraat. 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  

 

 

 

HAPPY-HOUR 

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk 

Vrijdag 8 april 2022, vanaf 17.00 tot 19.00 uur, 

locatie ontvangstruimte Goede Herderkerk! 

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 8 april 2022! 

De Happy-Hour commissie. 

 

 

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

