
 

 

 GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, startzondag 18 sept 2022 

Voorganger ds. Bram Bregman 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Ger Boon 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

 

Thema: Aan tafel (jaarthema PKN) 
 

 
 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 
 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: 107: 1,2. 

 

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 

 

VERVOLG INTOCHTSLIED: 107: 9 

 

KYRIЁGEBED – roept u mee: Heer ontferm U! 

 

GLORIALIED: 225 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

KORTE INLEIDING 

 

LEZING: Hooglied 1:15 t/m. 2: 6 

 

Hij 
15Je bent zo mooi, vriendin van mij, 

je bent zo mooi! 

Je ogen zijn duiven. 

Zij 
16Wat ben je mooi, mijn lief, 

wat ben je bekoorlijk. 

Het groen is ons bed, 
17de balken van ons huis zijn ceders, 

de binten zijn cipressen. 

21Ik ben een lelie van de Saron, 

een wilde lelie in het dal. 

Hij 
2Als een lelie tussen de distels, 

zo is mijn vriendin tussen de meisjes. 

Zij 
3Als een appelboom tussen de bomen van het 

bos, 

zo is mijn lief tussen de jongens. 

Ik verlang in zijn schaduw te zitten, 

met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven. 
4Hij brengt mij in het wijnhuis, 

boven mij zijn vaandel van liefde. 
5Verkwik me met rozijnen, 

verfris me met appels, 

want ik ben ziek van liefde. 
6Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, 

met zijn rechterarm omhelst hij mij. 

 

LIED: 908: 1, 2, 3. 

 

LEZING: Lukas 24: 17 – 32 

 
17Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te 

praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 

staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, 

antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in 

Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 

gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 

We verstillen 



 

 

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van 

Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de 

ogen van God en van het hele volk. 20Onze 

hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten 

veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de 

hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, 

maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles 

gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit 

ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 

vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze 

zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er 

engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat 

Hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het 

graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen 

hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen 

zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig 

verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie 

niet geloven in alles wat de profeten gezegd 

hebben? 26Moest de messias al dat lijden niet 

ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna 

verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem 

geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de 

Profeten. 28Ze naderden het dorp waarheen ze op 

weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde 

reizen. 29Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan 

om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het 

is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met 

hen mee en bleef bij hen. 30Toen Hij met hen aanlag 

voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het 

zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu 

werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. 

Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32Daarop 

zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen 

Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons 

ontsloot?’  

 

LUISTERLIED: 388 

 

https://youtu.be/HXmudUJYMxk 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

LIED: 390 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEDACHTENIS van de heer J. Pestoor 

 

Lied: 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: Lied van de reisgenoot (melodie 

Psalm 134) 

 

1. De Heer is onze reisgenoot, 

Hij die ons zijn gezelschap bood 

en sprekend over kruis en graf 

geduldig tekst en uitleg gaf. 

 

2. Zo valt een lange weg ons licht, 

de Schrift opent een vergezicht 

en brengt verdwaalden dicht bij huis, 

verloren kind’ren komen thuis. 

 

3. De avond daalt, blijf bij ons, Heer. 

Hij zet zich aan de tafel neer 

en breekt het brood en schenkt de wijn, 

die gast, het moet de Gastheer zijn. 

 

4. Wij keren naar Jeruzalem, 

ons brandend hart verneemt zijn stem, 

Hij deelt met ons het daaglijks brood, 

de Heer is onze reisgenoot. 

 

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. Diaconie / Sleutel 

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid 

aan verbindingen tussen kinderen, ouders en 

vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en 

religieuze achtergronden. Niet meer als 

pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject 

onder de vlag van de Centrale Diaconie, die 

daarmee financieel en bestuurlijk volledig 

verantwoordelijk is voor dit project. Ondersteunt u 

met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar 

mevrouw Verstraten, Henri Dunantlaan. 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://youtu.be/HXmudUJYMxk
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

