
 

 

Zondag 19 juni 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Mieke Groen (De Glind) 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Ashkan Galehdari 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED Liederen en gebeden uit Iona en 

Glasgow, lied 6: 1 en 2   mel. Lied 868 

 

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt 

in de morgen, 

opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken. 

Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, 

aarde leeft op als herboren. 

 

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die 

ons binden, 

duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons 

verblinden. 

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. 

Zij zoekt ons teder te vinden. 

 
Tekst: cop. Kathy Galloway, Glasgow/melodie: Lobe den Herrn; 
bewerking: Common Ground/Nederlandse tekst: Andries 
Govaart 

 

BEGINWOORDEN  

v: Onze hulp komt van God 

 met Hem is het allemaal pas goed begonnen: 

a: hemel en aarde, 

 licht in het donker, 

 orde in de chaos, 

 mensen die op adem komen. 

v: Als wij op weg gaan door het leven, 

 door het donker naar het licht  

a: gaat Hij met ons mee. 

v: We wensen elkaar zingend Zijn vrede toe:  

 

GEZONGEN VREDEGROET: 

Geroepen om te zingen lied 15: 1, mel. Lied 276 

 Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

 zoekend met ons om mens te zijn. 

 Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

 jij met je last, verborgen pijn. 

 Vrede, genade, God om je heen, 

 vergeving, nieuwe moed 

 voor jou en iedereen.  

Uitg. Narratio; Tekst: Jan van Opbergen 

 

We gaan zitten 

 

WAT STAAT IN DE WEG?  

 

 

GEBED OM VERGEVING EN 

NIEUWE MOED 

 

TEKST 

 

GLORIALIED Lied 305: 1, 2, 3  

 

 

DE DIENST VAN HET 

WOORD 

 

INLEIDING 

Verbindingsdienst… 

 

1e LEZING: Numeri 17: 7 t/m 13 

Inleiding: 

Het boek Numeri is meer dan een verslag van de 

reis van het volk Israël door de woestijn naar het 

beloofde land. Het gaat in dit boek vooral om dat 

bijzondere verbond tussen God en Israël, en hoe 

ze het met elkaar volhouden. Hoe sterk is dat 

verbond? Wat doet God als de mensen maar 

blijven klagen? 

Dit keer is er een opstand tegen de ‘staf’- de 

leiding van dit volk. Vooral Aäron, de priester, 

moet het ontgelden. Er vallen zelfs doden. Dan 

gaan Mozes en Aäron naar God om om 

verzoening te smeken:  

 
7Toen ze tegen Mozes en Aäron te hoop liepen en 

naar de ontmoetingstent keken, zagen ze hoe die 

overdekt werd door de wolk en hoe de majesteit 

van de HEER verscheen. 8Nadat Mozes en Aäron 

naar de ontmoetingstent waren gegaan, 9zei de 

HEER tegen Mozes: 10‘Ga weg bij dit volk, dan zal 

Ik het in een oogwenk vernietigen.’ Toen wierpen 

zij zich ter aarde, 11en Mozes zei tegen Aäron: 

‘Neem een vuurbak, doe er gloeiende kolen van 

het altaar in, leg daar reukwerk op en ga zo snel 

mogelijk naar het volk. Bewerk verzoening voor 

hen, want de toorn van de HEER is ontbrand, de 

plaag is al begonnen.’ 12Aäron deed wat Mozes 

had gezegd en haastte zich naar het volk. De plaag 

was al onder hen uitgebroken. Hij legde reukwerk 

op de gloeiende kolen en bewerkte zo verzoening 

voor het volk. 13Hij ging tussen de doden en hen 

die nog leefden staan, en de plaag hield op. 

 



 

 

 

ZINGEN: Lied 413: 3 

 

2e LEZING: Marcus 5: 1 t/m 20 
1Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het 

gebied van de Gerasenen. 2Toen Hij uit de boot 

gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de 

grafspelonken een man tegemoet die door een 

onreine geest bezeten was 3en in de spelonken 

woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs 

niet met kettingen. 4Hij was al dikwijls aan handen en 

voeten geketend geweest, maar dan trok hij de 

kettingen los en sloeg hij de boeien stuk, en niemand 

was sterk genoeg om hem te bedwingen. 5En altijd, 

dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de 

rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf 

met stenen. 6Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij 

op Hem af en wierp zich voor Hem neer, 7en luid 

schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met Jou te maken, 

Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer 

Je bij God: doe me geen pijn!’ 8Want Hij had tegen 

hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 
9Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ En hij 

antwoordde: ‘Legioen is mijn naam, want we zijn met 

velen.’ 10Hij smeekte Hem dringend om hen niet uit 

deze streek te verjagen. 11Nu werd er op de 

berghelling een grote kudde varkens gehoed. 12De 

onreine geesten smeekten Hem: ‘Stuur ons naar die 

varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij stond 

hun dat toe. Toen de onreine geesten de man 

verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en de 

kudde van wel tweeduizend stuks stormde de steile 

helling af, het meer in, en verdronk in het water. 
14De varkenshoeders sloegen op de vlucht en 

vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden 

meegemaakt, en de mensen gingen kijken wat er 

gebeurd was. 15Ze kwamen bij Jezus en zagen de 

bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle 

verstand, dezelfde man die altijd bezeten was 

geweest door het legioen, en ze werden door schrik 

bevangen. 16Degenen die alles gezien hadden, 

legden uit wat er met de bezetene en met de varkens 

was gebeurd. 17Daarop drongen de mensen er bij 

Jezus op aan om hun gebied te verlaten. 18Toen Hij 

in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was 

geweest om bij Hem te mogen blijven. 19Dat stond Hij 

hem niet toe, maar Hij zei tegen hem: ‘Ga naar huis, 

naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer 

allemaal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u 

heeft ontfermd.’ 20De man ging weg en begon in de 

Dekapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had 

gedaan, en iedereen stond verbaasd. 

 

ZINGEN: Lied 462: 1, 2, 5 

 

OVERDENKING: Deel van 

Gods netwerk 

 

KORTE STILTE 

 

 

 

MUSICA PRO DEO 

Choral dorien (Dorisch koraal), Jehan Alain. 

 

ZINGEN: Lied 223: 2 en 3 

 

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 Lied 423: 1, 2, 3 

 

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. Vakantie minima 

Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met 

een minimuminkomen. Een behoorlijk aantal 

Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van 

een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt 

budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit 

Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én 

een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via 

de wijkdiakenen of de Diaconie van de 

Protestantse Gemeente Apeldoorn voor een 

vakantie in Nederland. Met de bijdragen van 

vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-

kerkelijk, toch op vakantie. Ook in coronatijd. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een felicitatie vanwege 

haar 80ste verjaardag naar mevrouw Brander-

Heitmeijer, Govert Flinckstraat. 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

