
    

Liturgie Goede Herderkerk Apeldoorn Zondag 26 juni 2022 om 10.00 uur 

Thema: …In Gods Naam opstaan……vluchten kan niet meer…’ 

Voorganger: Egbert Fokkema              Ouderling van dienst: Chris Dijkens 

Lector: Gijswim De Haas                      Organist: Reinder Torenbeek 

Geluid en beeld: Bert Gerritsen en Johan van Beek 

Koster: Mels Huisman 

 
De ambtsdragers komen binnen. 

We verstillen en Welkom 

We gaan zo mogelijk staan 

Intochtslied: 975 vs 1, 2 en 3 (melodie Gez. 435 LvK) 

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen 

belofte gaat teniet. Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon die mensen kent, prijs de Geest 

die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend. 

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal, hoeder van ons broze lichaam, redder van 

wie faalt of valt. Zin het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal, zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, ras of huidskleur, rangen standen – Jezus 

trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden en met vreemden, ga men mensen groot en klein, ga met 

zaligen en zoekers die op zoek naar waarheid zijn.  

Onze Hulp en Groet 

We gaan zitten 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied: op melodie Lied 865 vs 1 en 3  

Vrede voor jou hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maal alleen, jij met je 

vrienden, jij met je last, verborgen pijn. Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor 

jou en iedereen! 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, Jij die de wereld verder draagt. Kom naar ons toe, leer ons te 

leven, help ons te zien wat ieder vraagt. Tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit, 

gezien, aanvaard te zijn! 

Hartversterker: Vertoning filmpje: KerkinActie manager vlogt over bezoek aan Lviv in Oekraïne 



Toelichting op het thema en de lezingen 

 

   

OT Lezing: Genesis 41 vers 53 t/m 57 en Exodus 12 vs 37-40 (BiGT)  

  

Genesis 41 vers 53 t/m 57 
53Na de zeven goede jaren in Egypte 54begonnen de zeven slechte jaren. Het ging precies zoals Jozef 

gezegd had. Overal was hongersnood. Alleen in Egypte was er genoeg te eten. 55Toen de mensen daar 

ook honger kregen, gingen ze naar de farao. Ze schreeuwden dat ze eten wilden. De farao zei: ‘Ga 

maar naar Jozef, en doe wat hij zegt.’ 56In het hele land was hongersnood, en de honger werd steeds 

erger. Maar er was overal graan bewaard, en Jozef verkocht dat nu aan de mensen. 57Niet alleen in 

Egypte was hongersnood, maar ook in andere landen. En uit alle landen kwamen de mensen naar 

Egypte om graan te kopen bij Jozef. 

Exodus 12 vers 37 t/m 40 
37De Israëlieten gingen lopend op weg. Ze gingen van de stad Rameses naar de stad Sukkot. Ze waren 

met ongeveer 600.000 mensen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. 38Er ging ook een grote groep 

vreemdelingen mee, en verder nog heel veel schapen, geiten en koeien. 39De mensen bakten onderweg 

brood van het deeg dat ze meegenomen hadden, brood zonder gist. Want ze hadden in Egypte geen 

eten voor onderweg klaargemaakt, zo snel waren ze vertrokken. 40De Israëlieten hadden 430 jaar in 

Egypte gewoond. 41Precies na 430 jaar gingen alle stammen van Israël het land uit. 42Die nacht waakte 

de Heer over hen. Hij bracht hen veilig weg uit Egypte. Daarom blijven de Israëlieten nog altijd wakker 

in deze nacht, ter ere van de Heer.  

 

Zingen: Psalm 56 vs 1 en 3 

Wees mij genadig, Heer want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld om, als ik machteloos 

lig neergeveld, over mij heen te lopen. Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods 

Woord dat mij doet hopen! Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn Held! 



Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw 

boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn 

haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn Held! 

NT lezing: Lucas 5 vs 18-26 (NBV21) 

18Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen 

om hem voor Jezus neer te leggen. 19Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te 

komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar 

beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20Toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen de man: ‘Uw zonden zijn 

u vergeven.’ 21De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat Hij 

deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22Maar Jezus wist wat ze 

dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw 

zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft 

om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga 

naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij 

altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. 26Allen stonden versteld en ze loofden 

God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’ 

Zingen: Lied 973 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie 

zijn thuis verloor, halleluja, 

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper heeft ontmoet: wie dorst of hongert 

wordt getroost, gevoed, halleluja, 

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit 

of is gewond, halleluja, 

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof 

– uw zonneschijn. Halleluja! 

Overdenking. 

Korte stilte 

Muzikale bezinning (orgel): Melodie Psalm. 146 

Zingen op melodie Lied 868: 

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden. Ook al zijn pijn en verdriet voor geen mens te 

vermijden. Wees niet bevreesd! Ga en vertrouw op de Geest, die je van angst zal bevrijden. 

Ga dan op weg en ontmoet op die weg medemensen. Doe aan eenieder wat jij jezelf toe zou wensen. 

Dan, onder ’t gaan, zul je de ander zien staan en overschrijd je je grenzen. 

Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is 

verborgen. Ga met Gods Woord dat je vandaag hebt gehoord, dat zal je kracht zijn voor morgen. 

Gedenken overledenen: ds. Jan Zijp en Mevr. Grietje Bolsenbroek-De Beer 

Zingen Lied 961 

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

Mededelingen 

De kinderen komen terug (als die er zijn) 

We gaan zo mogelijk staan 

 



Slotlied 871 vs 1, 3 en 4 

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het 

verste land zich strekt. 

Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn 

naam omringt. 

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie 

arm was leeft in overvloed. 

Zegen, af te sluiten door de gemeente met woorden van Lied 418 vs 2 

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij 

schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen helpen helen,- vruchtbaar in de Heer. 

 

 

Collecte 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link: 

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

1. Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat (hulp ongedocumenteerden) 

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, 

anderen bleven na een mislukte asielprocedure in ons land, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 

hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. 

Diverse kerkelijke instanties, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in 

Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht 

van deze mensen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 
 

Bloemengroet 

De bloemgroet gaat met een bemoediging naar de heer en mevrouw van Hell, Ooievaarlaan en naar de 

heer en mevrouw Liefers, van Goghstraat. 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

