4e Zondag van Pasen, “Jubilate” Tussen Pasen en Pinksteren
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 8 mei 2022
Voorganger: ds. Bram Bregman
Ouderling: Jan Korevaar
Diaken: Jeanette Oosting
Lector: Cocky van Hell
Organist: Bert Noordegraaf
Thema: Waar is God? Midden onder ons staat Hij,
die gij niet kent.

MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
WE VERSTILLEN
WOORD VAN WELKOM
We gaan (zo mogelijk) staan
INTOCHTSLIED Lied 689
BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft, telkens weer,
a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont !
v:

Gegroet, u en jij, met de vrede van de
EEUWIGE.
a: Amen.
We gaan zitten
KYRIЁGEBED
GLORIALIED 623: 1, 3.
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
INLEIDING (dia)
1e LEZING: Efeziërs 3: 5-6 en 14-19 en
Lukas 14: 21-23
5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen
onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan
zijn heilige apostelen en profeten: 6ook mensen uit
andere volken delen door hun eenheid met Christus

Jezus in de erfenis, zij maken deel uit van hetzelfde
lichaam en hebben ook deel aan de belofte, door
middel van het evangelie.
14
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die
de vader is van elke gemeenschap in de
hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn
rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken
door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus
kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en
gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle
heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de
hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van
Christus te kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid
van God.
21

Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij
zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in
woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad
in en breng uit de straten en stegen de armen en
kreupelen
en
blinden
en
verlamden
hierheen.” 22Toen de dienaar hem kwam melden:
“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog
is er plaats,” 23zei de heer tegen hem: “Ga naar de
wegen en de akkers buiten de stad en haal
iedereen binnen, want mijn huis moet vol.
ZINGEN: Samen in de naam van Jezus
(ELB 218: 1, 2)
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
2e LEZING: Johannes 20: 19-31
19

Op 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.’
24
Een 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
29
antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen
hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig
zijn zij die niet zien en toch geloven.’
30
Jezus 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.

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. Kerk in Actie / Noodhulp (Nigeria)
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen
christenen en moslims op de vlucht voor geweld in
eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn
terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al
nauwelijks rond kunnen komen. Met als gevolg een
tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe
plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het
verwerken van trauma’s.
2. Goede Herderkerk
3. Wijkkas
BLOEMENGROET:
De bloemgroet gaat met de felicitaties naar de.
fam. 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

ZINGEN: Lied 1014
HAPPY HOUR
VERKONDIGING
Lieve mensen rond de Goede Herderkerk
KORTE STILTE
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied 528
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
GEDACHTENIS van een overleden gemeentelid
mevr. H. Bos-Nijhof
ZINGEN: Lied 961
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN

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.

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen
zijn)

Weet u allen hiervoor van Jong tot Oud van harte
uitgenodigd!
Wij hopen U allen te zien op vrijdag 13 mei.

We gaan (zo mogelijk) staan

De Happy Hour commissie.

SLOTLIED Lied 675
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen

