
 

 

 Pinksteren 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 5 juni 2022 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Fenny Meijer 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Bert Noordegraaf

 

Thema: Gij schenkt ons aan elkaar 

 

 
 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Lied 672: 1, 3, 6. 

 

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: Lied 910: 1, 2, 4. 
 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Numeri 11: 24 - 29 

 
24Mozes ging naar buiten en bracht de woorden 

van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij 

zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen 

rond de tent op. 25Toen daalde de HEER af, in de 

wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de 

geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten 

over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te 

profeteren. Dat is daarna niet opnieuw 

gebeurd. 26Twee mannen, van wie de een Eldad 

heette en de ander Medad, waren in het kamp 

gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig 

maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de 

geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, 

in het kamp. 27Een jongeman rende naar Mozes 

toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan 

het profeteren!’ 28‘Zeg dat ze daarmee ophouden, 

heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af 

aan Mozes’ rechterhand was geweest. 29Maar 

Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen 

moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar 

op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’  

 

ZINGEN: Lied 655 

 

2e LEZING: Handelingen 2: 1-4 en 14-18 

 
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 

ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel 

een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 

huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er 

verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 

als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 

hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de 

heilige Geest en begonnen op luide toon te 

spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest 

werd ingegeven. 

 
14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf 

andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de 

menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, 

luister naar mijn woorden en neem ze ter 

harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u 

denkt; het is immers pas het derde uur na 

zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is 

aangekondigd door de profeet Joël: 17“Aan het 

einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest 

uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen 

en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen 

zien en oude mensen dromen dromen.18Ja, over al 

mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn 

Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 



 

 

ZINGEN: Lied 680: 1, 2, 3, 4. 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 686 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: Lied “Vader, wij loven U” 

 

 
 

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw 

handen, laat dan uw Geest als een op-laai-end 

vuur in ons branden, stralende zon, van onze 

liefde de bron, de toekomst ligt in uw handen. 

 

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig 

geborgen, uw zegen draagt ons door dagen van 

ziekte en zorgen, Gij houdt de wacht, en ook al 

dreigt soms de nacht, reeds glanst het licht van de 

morgen. 

 

3. Heer, houd ons vast als wij toch uw geboden 

vergeten en van vergeving en vrede niet meer 

willen weten; kom dan met vuur — uw liefde, louter 

en puur, kent lengte, hoogte noch breedte.  

 

4. Vader, U loven wij — draag ons door schade en 

schande, dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan 

nog blijven branden; Christus, ons licht, op wie ons 

hart is gericht, ons leven ligt in uw handen 

 

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. De Sleutel 

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele 

en religieuze achtergronden in de wijken 

Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De 

Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief 

van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open 

Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse 

Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep 

gestart. Inmiddels is er een bloeiende 

gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen 

dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. 

Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de 

kerk naar buiten? 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk in Actie/Zending Zuid-Afrika – Bijbel 

brengt arme boeren in actie 

Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet 

meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat 

ze al generaties lang in armoede leven. Dat maakt 

hen passief en zonder hoop. Een christelijke 

ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze 

mentaliteit door boerenfamilies te laten 

samenwerken. De organisatie inspireert hen met 

bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere 

landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen 

verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud 

gedaan’ investeert de organisatie juist ook in 

kinderen zodat er een structurele verbetering van 

de leefomstandigheden optreedt. Meer lezen 

kerkinactie.nl/bijbelsboeren. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een hartelijke groet en 

felicitaties naar dhr. en mw. Pestoor, 

Asselsestraat, vanwege hun 65-jarig 

huwelijksjubileum. 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

