
 

 

6e Zondag van Pasen, “Rogate”, 22 mei 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Ds. Jan Esveldt 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Ashkan Galehdari 

Lector: Ger Boon 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 67: 1 en 2 

“God zij ons gunstig en genadig” 

 

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 302: 1, 2 en 3 

“God in den hoog’ alleen zij eer” 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

1e LEZING: Joël 2: 21 t/m 27 

 
21Wees niet bang meer, akkers, wees blij en 

verheug je, 

want de HEER heeft grote daden gedaan! 
22Wees niet bang meer, dieren van het veld, 

want een kleed van groen bedekt de woestijn, 

de bomen dragen volop vrucht, 

vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij 

en verheug je in de HEER, jullie God, 

want Hij gaf regen om je te verkwikken, 

Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, 

vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 

de perskuipen lopen over van wijn en olie. 

 

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren 

waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, 

zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op 

jullie had afgestuurd. 26Jullie zullen weer volop te 

eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van 

de HEER, je God, prijzen, want Ik heb 

wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit meer 

zal mijn volk te schande staan. 27Dan zullen jullie 

inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, 

de HEER, jullie God ben; nooit meer zal mijn volk 

te schande staan. 

 

ZINGEN: Lied 678: 1 t/m 5 

“Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde” 

 

2e LEZING: Johannes 14: 23 t/m 29 

 
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft 

zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal 

hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem 

komen en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet 

liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat 

jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, 

maar de woorden van de Vader, door wie Ik 

gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik 

nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de 

heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal 

zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in 

herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 
27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, 

zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 

ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben 

toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie 

terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn 

dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer 

dan Ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, 

zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 

 

ZINGEN: Lied 650: 1 t/m 5 

“De aarde is vervuld” 

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 655: 1 t/m 5 

“Zing voor de Heer een nieuw gezag” 

 

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 416: 1 t/m 4 

“Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 

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. Kerk & Vluchteling 

Wij kennen allemaal de noodkreten van 

vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet 

terug kunnen naar het land van herkomst. 

Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en 

Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld 

wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor 

medische zorg. Het noodfonds kan in die gevallen 

ondersteunen met een vergoeding van medische 

kosten. Op deze zondag steunt u met uw bijdrage 

deze mensen, die al wat langer in Nederland wonen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Plaatselijk Missionair Werk 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk 

missionair werk. Vanuit de verschillende wijken 

worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het 

evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we 

graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is 

uw bijdrage zeer welkom. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een hartelijke groet en 

felicitaties naar: Mw. H. Morren, Pieter 

Saenredamstraat vanwege haar 80e 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

