
 

 

3e Zondag van Pasen, “Goede Herder”, 1 mei 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: dhr. Hans Bouma 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Cocky van Hell 

Organist: Martin van Heerde 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 122: 1 

 

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 

 

INLEIDING 

 

GEBED 

 

ZINGEN: Psalm: 122: 2 

 

Zingend ging ik op weg 

Drie psalmen opnieuw uitgesproken 

 

ZINGEN: Psalm 122: 3 

 

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: Psalm 121 

 
1Een pelgrimslied. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 

Van waar komt mijn hulp? 

 

2Mijn hulp komt van de HEER, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal je voet niet laten wankelen, 

Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, Hij sluimert niet, 

Hij slaapt niet, 

de wachter van Israël. 
5De HEER is je wachter, 

de HEER is de schaduw 

aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 

bij nacht de maan je niet schaden. 
7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 

Hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 

over je gaan en je komen 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

ZINGEN: Lied: 612 

 

2e LEZING: Mattheus 5: 3 - 10 

 
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4Gelukkig de treurenden, 

want zij zullen getroost worden. 
5Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde bezitten. 
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 

gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
7Gelukkig de barmhartigen, 

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 
9Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. 
10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

ZINGEN: Lied 657 

 

OVERDENKING:  

Het verhaal achter Psalm 121, Je hebt zijn zegen 

 

ZINGEN: Psalm 121 

 

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 Lied 655 

 

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/digital

e-collecte.html: 

 

1. Ouderenwerk 

Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten 

voor ouderen. Wie door leeftijd meer aan huis 

gebonden is geniet extra van gezelligheid en 

ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën 

regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er 

zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers 

tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie 

vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge 

contacten versterkt kunnen worden. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties een hartelijke 

groet en felicitatie naar mw. J. de Groot - 

Sluiter, Sportlaan, vanwege haar 90e 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY HOUR   

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk 

 

Vrijdag 13 mei 2022, wordt er weer een Happy 

Hour georganiseerd van 17.00 tot 19.00 uur, in de 

ontvangstruimte van de Goede Herderkerk. 

Dit is alweer de laatste van dit seizoen, en is met 

een maaltijd, o.a. een lente stamppot en andere 

lekkere dingen, kosten €9.00 voor volwassen en 

€4,50 voor kinderen t/m 12 jaar, exclusief 

consumpties! De Koffie/Thee en Limonade, 

vrijwillige bijdrage. 

Hiervoor dient U zich wel aan te melden, via het 

publicatiebord in de ontvangstruimte van de kerk of 

via E-mail siny.dijkens@gmail.com / telefoon  

06-15045372. De inschrijving sluit dinsdag 10 

mei i.v.m. de Catering. 

 

Weet u allen hiervoor van Jong tot Oud van harte 

uitgenodigd! 

Wij hopen U allen te zien op  vrijdag 13 mei. 

 

De Happy Hour commissie. 
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