
 

 

 Paasmorgen 17 april 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Leen Jacobs

 

Thema: Het is niet goed dat de mens alleen is. 

………………….. 

 

Voor de dienst zingen we paasliederen: 

- Lied 632: 1, 2. 

- Lied 645: 1,2, 5, 6. 

- Lied 624:  

1e couplet, vrouwen de tekstregels, allen: halleluja! 

2e couplet, mannen de tekstregels, allen: halleluja! 

3e couplet door allen. 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: 118: 1, 9. 

 

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 

 

GLORIALIED: 637. 

 

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: Genesis 2: 4b – 8 en 18 – 25 

 
4bIn de tijd dat de HEER God aarde en hemel 

maakte, 5groeide er op de aarde nog geen enkele 

struik en was er geen enkel gewas opgeschoten, 

want de HEER God had het nog niet laten regenen 

op de aarde, en er waren geen mensen om het 

land te bewerken; 6wel was er water dat uit de 

aarde opwelde en de aardbodem overal 

bevloeide. 7Toen maakte de HEER God de mens. 

Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem 

levensadem in de neus. Zo werd de mens een 

levend wezen. 
8De HEER God legde in het oosten, in Eden, een 

tuin aan en daarin plaatste Hij de mens die Hij had 

gemaakt. 

 
18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens 

alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij 

hem past.’ 19Toen vormde Hij uit aarde alle in het 

wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die 

bij de mens om te zien welke namen de mens ze 

zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, 

zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het 

vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij 

vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet 

de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, 

en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben 

weg, en Hij sloot het lichaam weer op die 

plaats. 22Uit de rib die Hij bij de mens had 

weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw 

en Hij bracht haar bij de mens. 23Toen riep de mens 

uit: 



 

 

‘Dit is ze! Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en 

bloed. Vrouw wordt zij genoemd, genomen uit een 

man.’ 
24Daarom maakt een man zich los van zijn vader en 

moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen 

één lichaam zijn. 
25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, 

maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 

 

ZINGEN: Lied 984: 1,2, 4, 5. 

 

2e LEZING: Johannes 20: 1 - 18 

 
1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog 

donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. 

Ze zag dat de steen voor het graf was 

weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus 

en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en 

zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en 

we weten niet waar ze Hem nu neergelegd 

hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op 

weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de 

andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en 

kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover 

en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet 

naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij 

ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen 

doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht 

bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart 

opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de 

andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen 

was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze 

hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de 

dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug 

naar huis. 
11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze 

zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in 

witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij 

het voeteneind van de plek waar het lichaam van 

Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze 

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 

weet niet waar ze Hem hebben neergelegd.’ 14Na 

deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 

maar ze wist niet dat het Jezus was. 15‘Waarom huil 

je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het 

de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, 

vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan 

ik Hem meenemen.’ 16Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 

Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dit 

Hebreeuwse woord betekent ‘meester’.) 17‘Houd Me 

niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen 

naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen 

hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie 

Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ 18Maria 

van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen 

hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat 

Hij tegen haar gezegd had. 

 

ZINGEN: Lied 642: 1, 2, 7, 8. 

 

OVERDENKING 

KORTE STILTE & MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 791: 1, 2, 3, 4, 6. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 630. 

 

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: 

 

1.40-dagentijdcollecte/ werelddiaconaat 

(Libanon) Bourj Hammoud, een overbevolkte en 

arme wijk in Beiroet, kampt met enorme 

problemen. Geweld, verslaving, criminaliteit, 

werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs 

ontneemt de jongeren hier elk perspectief op een 

betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van 

het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit 

centrum geeft jongeren psychosociale hulp en 

helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Zij krijgen 

er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een 

vaktraining volgen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met hartelijke groet en 

felicitaties vanwege haar 90e verjaardag naar: 

mw. M.C.J. Rijnders - Robbertsen, Koning 

Lodewijklaan. 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

