
 

 

5e Zondag van Pasen, “Cantate”, 15 mei 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Regine Agterhuis 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Leen Jacobs 

 

THEMA: “Onverbreekbaar verbonden” 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 98: 1 en 2 

 

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 voor ons en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED Psalm 98: 3 en 4 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

1e LEZING: Psalm 91 

 
1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en overnacht in de schaduw van de 

Ontzagwekkende, 
2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 

mijn God, op U vertrouw ik.’ 
3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 

en redt je van de dodelijke pest, 
4Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, 

zijn trouw is een schild en pantser. 
5De verschrikking van de nacht hoef je niet te 

vrezen, 

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6noch de pest die rondwaart in het donker, 

 

noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
7Al vallen er duizend aan je linkerzijde 

en tienduizend aan je rechterhand, 

jou zal niets overkomen. 
8Open je ogen en zie 

hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
9U bent mijn toevlucht, HEER. 

Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10zal het kwaad je niet bereiken, 

geen plaag je tent ooit treffen. 
11Zijn engelen geeft Hij opdracht 

over je te waken waar je ook gaat. 
12Op hun handen zullen zij je dragen, 

je zult je voet niet stoten aan een steen. 
13Leeuw en adder zul je vertrappen, 

roofdier en slang vermorzelen. 
14‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, 

in de nood zal Ik bij hem zijn. 

Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, 
16hem overvloed van dagen geven. 

Ik zal zijn redding zijn.’ 

 

ZINGEN: Lied 317: 1  

“Grote God, Gij hebt het zwijgen” 

 

2e LEZING: Romeinen 8: 31-39 

 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God 

voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal Hij, 

die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem 

omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan 

met Hem ook niet alles schenken? 33Wie zal Gods 

uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 

vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 

gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de 

rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal 

ons scheiden van de liefde van Christus? 

Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 

armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat 

geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood 

en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar 

wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die 

ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben ervan 

overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 

machten noch krachten, heden noch 

toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar 

in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 

de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in 

Christus Jezus, onze Heer. 

 

ZINGEN: Lied 317: 2 



 

 

 

OVERDENKING: “Onverbreekbaar verbonden” 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 568a “Ubi Caritas” 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Mededeling van overleden gemeentelid C. Nikkels 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED 885 “Groot is uw trouw, o Heer” 

 

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. Kerk in Actie / Binnenlandsdiaconaat (De 

Glind) 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor 

kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. 

Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap 

herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn 

en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. 

In het ‘Jeugddorp’ De Glind  geloven ze sterk in de 

helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 

120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 

28 gezinshuizen die verspreid staan over het 

verder gewone dorp. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties naar dhr. 

Henk Scholten, Schaapweg, vanwege zijn 80e 

verjaardag en naar mw. Z.J.T. van Ellen, Van 

Brerostraat, 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  

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

