
 

 

2e Zondag van Pasen, “Beloken Pasen”, 24 april 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: dhr. Ruud Bloemendal 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Fenny Meijer 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan (indien mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: lied 283 

”In de veelheid van geluiden” 

 

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 657 

“Zolang wij ademhalen” 

 

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: Exodus 15: 1 – 11 

 

ZINGEN: lied 151: 1 

“Ik zing voor de Heer en ik prijs Zijn gezag” 

 
1Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied 

ter ere van de HEER: ‘Ik wil zingen voor de HEER, 

zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters 

wierp Hij in zee. 2De HEER is  

 

 

mijn sterkte, mijn beschermer, Hij heeft mij redding 

gebracht. Hij is mijn God, Hem wil ik eren, de God 

van mijn vader, Hem loof en prijs ik. 3Zijn naam 

is HEER, Hij is een krijgsheld. 4De wagens van de 

farao slingerde Hij in zee. Daar, in de Rietzee, 

verdronk het leger, zijn beste officieren kwamen 

om. 5Wild kolkend water overspoelde hen, als een 

steen zonken ze naar de diepte. 6Uw hand, HEER, 

ontzagwekkend in kracht, uw hand, HEER, 

verplettert de vijand. 7U toont uw majesteit en 

breekt uw tegenstanders, uw toorn ontbrandt en 

verteert hen als stro. 8De adem van uw neus 

stuwde het water omhoog, de wilde watermassa’s 

stonden als een wal, het kolkende water stolde in 

het diepst van de zee. 9De vijand dacht: Ik 

achtervolg hen, haal hen in, verdeel de buit. Weldra 

wordt mijn wraaklust bevredigd, ik trek mijn 

zwaard, mijn hand vernietigt hen. 10Maar U blies, 

uw adem waaide en de zee bedekte hen, zij 

kwamen om in het ontzagwekkende water, ze 

zonken weg als lood. 11Wie onder de goden is uw 

gelijke, HEER? Wie is uw gelijke, zo 

ontzagwekkend en heilig, wie dwingt zoveel 

eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht 

zulke wonderen? 

 

 2e LEZING: 1 Petrus 1: 3 – 9 

 
3Geprezen zij de God en Vader van onze Heer 

Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft 

Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit 

de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo 

levende hoop gegeven. 4-5Er wacht u, die vanwege 

uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in 

de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis 

die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die 

klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard 

te worden. 6Verheug u hierover, ook al moet u nu 

tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei 

beproevingen verduren. 7Zo kan de echtheid 

blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan 

vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt 

getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem 

wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8U 

hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; 

en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en 

ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse 

vreugde, 9omdat u het einddoel van uw geloof 

bereikt: uw redding.  

 

ZINGEN lied 645 

“Zing ten hemel toe” 

 



 

 

3e LEZING: Johannes 20: 19 – 31 

 
19Op de avond van die eerste dag van de week 

waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de 

Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus 

kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met 

jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen 

en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer 

zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! 

Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik 

jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen 

en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie 

iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; 

vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
24Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, 

‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen 

de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de 

Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de 

spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan 

voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal 

ik het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen 

weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl 

de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden 

staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, 27en daarna richtte 

Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar 

mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet 

langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas 

antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen 

hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig 

zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 30Jezus heeft in 

het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen 

verricht, die niet in dit boek staan, 31maar deze zijn 

opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias 

is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven 

leven ontvangt door zijn naam. 

 

ZINGEN: lied 559 

“Gij die ver voor ons uit” 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

“Hij is verrezen, lof zij de Heer!”  

Uit: Hoop van alle volken; Tanzania. 

 

ZINGEN: lied 644 

“Terwijl wij Hem bewenen” 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (indien mogelijk) staan 

 

SLOTLIED 425 

“Vervuld van Uw zegen” 

 

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. Citypastoraat 

Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt 

het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers 

voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Het 

Inloophuis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, waar ze zich even terug 

kunnen trekken uit de hectiek van het leven en de 

dagelijkse zorgen, waar mensen hun verhaal kwijt 

kunnen, omdat ze er een luisterend oor vinden. De 

kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte bij 

aan een beter leven van een groep kwetsbare 

bezoekers van het Inloophuis. 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerkradio 

Kerkradio Apeldoorn zorgt er iedere zondag voor 

dat er ’s ochtends en tweemaal in de maand ook ’s 

avonds een kerkdienst van de Protestantse 

Gemeente Apeldoorn wordt uitgezonden. 

Daarnaast zijn ook alle online kerkdiensten te 

beluisteren via kerkradioapeldoorn.nl  Op deze 

wijze worden mensen die verhinderd zijn de 

kerkdiensten te bezoeken toch betrokken 

bij erediensten en onze gemeente. Enthousiaste 

vrijwilligers spannen zich iedere zondag in om 

kwalitatief goede uitzendingen te verzorgen. De 

zendvergunning, aanschaf en onderhoud van de 

apparatuur brengen kosten met zich mee. Uw 

bijdrage wordt gevraagd zodat iedereen naar de 

Kerkradio Apeldoorn kan blijven luisteren 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met dubbele felicitaties naar 

dhr. en mw. Verweij, Prins Willem-Alexanderlaan. 

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  
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