
Christus Koning (Zondag 25 november 2018) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. Gert van Zeben 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Sharon Staps 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Leen Jacobs 

Kaarsenkinderen: Milou Esmeijer en Vigo Oosterhoff 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 213:1,2,4 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  AMEN. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND GE-

NOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Psalm 98:1,4 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

Lied 281:1 

Gebedstekst ... Zo bidden en zingen wij: 

Lied 281:2 

Gebedstekst ... Zo bidden en zingen wij: 

Lied 281:3 

Gebedstekst ... Zo bidden en zingen wij: 

Lied 281:4 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):  

Lied 281:6,7,10 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de ne-

vendienst gaan. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

 

1e LEZING: Marcus 13:14-27 
14Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien 

staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), 

dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 
15wie op het dak van zijn huis is moet niet naar be-

neden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 
16en wie op het land is moet niet naar huis gaan om 

zijn mantel te halen. 17Wat zal het rampzalig zijn 

voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een 

kind aan de borst hebben! 18Bid dat het niet in de 

winter gebeurt, 19want zulke verschrikkingen als er 

in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het be-

gin van Gods schepping nooit geweest en zullen er 

ook nooit meer komen. 20En als de Heer die tijd niet 

had verkort, zou geen enkel mens worden gered; 

maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de 

zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. 21Als 

iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de mes-

sias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, 22want er 

zullen valse messiassen en valse profeten komen, 

die tekenen en wonderen zullen verrichten om 

Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 23Jul-

lie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van 

tevoren gezegd. 
24Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de 

zon verduisterd worden en de maan geen licht 

meer geven, 25de sterren zullen uit de hemel vallen 

en de hemelse machten zullen wankelen. 26Dan zal 

men de Mensenzoon zien komen op de wolken, 

bekleed met grote macht en luister. 27Dan zal hij de 

engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de 

vier windstreken bijeen te brengen, van het uit-

einde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. 

 

ZINGEN: Lied 756:1,2,3,4 

 

2e LEZING: Openbaring 7:1-4, en, 9-17 

71Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van 

de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de 

aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een 

wind over land of op zee of door de bomen zou 

waaien. 2Ik zag in het oosten een andere engel op-

stijgen, die het zegel van de levende God had. De 

vier engelen die de opdracht hadden gekregen om 

schade toe te brengen aan het land en de zee riep 

hij met luide stem toe: 3‘Laat het land en de zee en 

ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij 

het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn 

dienaren aanbrengen.’ 
4Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel 

droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, 

afkomstig uit elke stam van Israël. 
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 

niet te tellen was, uit alle landen en volken, van 



elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtak-

ken in hun hand stonden ze voor de troon en voor 

het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze 

God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle enge-

len stonden om de troon en de oudsten en de vier 

wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon 

en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, 

majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en 

kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. 

Amen.’ 
13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat 

daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14Ik ant-

woordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: 

‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen ge-

komen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met 

het bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods 

troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem 

te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wo-

nen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en 

geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte 

hen niet bevangen. 17Want het lam midden voor de 

troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 

het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun 

ogen wissen.’ 

 

ZINGEN: Lied 763 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 726:1,3,6 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 725 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

Zondagsbrief 25 november 2018 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. van de Heide en naar 

❖ Dhr. en mevr. ten Have 

 

COLLECTEN 

1. Diaconie Kerstactie. Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij een 

aantal mensen die zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de 

diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun 

zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift. 

2. Goede Herderkerk 

3. Uitgang Wijkkas 

4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië. 

 

GIFTEN. – Aan giften zijn ontvangen: €30,- voor de bloemen en € 50,- voor de wijkkas. Hartelijk dank voor 

uw giften! 

 

Dienst met Belangstellenden.  

DMB-dienst in de Grote Kerk. Een dienst van bezinning met iedereen die er belangstelling voor heeft, waar-

bij de liederen die worden gezongen bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen.  

Zondag 25 november D.V. gaat voor ds. P. van Duijvenboden. Thema: "Hij geeft eeuwig thuis" Orga-

nist: Wim Magré. Koor: Gospelkoor Alemet uit Oene. Aanvang 19.00 en vanaf 18.45 samenzang. 

 

‘ONTMOETING’ 

Voorheen ‘ouderenmiddag’, maar nu is het dus Ontmoeting geworden, voor de 65+ groep. 

Hoe dan ook, u bent weer van harte welkom op onze bijeenkomst op 28 november a.s. 

Gingen we eind oktober op reis voor de middagtocht naar het museum van Marius van Dokkum in Harder-

wijk waar we de mooie, maar vooral de leuke schilderijen bewonderd hebben. 

Blijven we nu gewoon in de Achterzaal van de Goede Herderkerk. Toch gaan we mee op reis met de welbe-

kende heer Zondag uit Baarn. Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaat de reis naar het mooie 

Rusland, maar waar heen precies? Dat is een verrassing voor ons allemaal! 

We beginnen om 15.00 uur met thee of koffie en hopen on 17.00 uur af te sluiten. Bij de uitgang is een col-

lecte. Belangstellenden en twijfelaars? Weet u natuurlijk van harte welkom! 



Zo nodig kunt u voor vervoer bellen met de dames Ger Boon, tel: 355 49 49 en Gerry van de Land, tel: 355 

71 44. Graag tot dan en een hartelijke groet van de werkgroep (VDW). 

 

Kerst met Sela in de Grote Kerk. 

Op zaterdag 22 december aanstaande viert Sela Kerst in de Grote Kerk in Apeldoorn. Prachtige oude 

liederen en nieuw geschreven liederen staan op het programma. Het thema van de concerten is 'kwetsbaar-

heid'. Hoe Jezus als baby, afhankelijk van anderen, ter wereld kwam én tegelijk redder van de wereld bleek 

te zijn. Mirjam, Sela's nieuwe zangeres, is erbij en muzikaal wordt een harp aan de band toegevoegd. Voor 

meer informatie kunt u terecht op www.sela.n. 

 

Top2000-kerkdienst in de Grote Kerk Apeldoorn: 

Learn to fly! 

Op zondag 23 december zal voor de tweede keer in de 

Grote Kerk Apeldoorn een Top2000-kerkdienst gehouden 

worden. Dominee Fred Omvlee gaat ook nu voor in de 

Grote Kerk, samen met de band Major Seventh die ook 

vorig jaar de Grote Kerk omtoverde tot poptempel. De re-

acties waren indrukwekkend en ontroerend. Het is en blijft 

een kerkdienst, ter ere van God, maar met de mooiste 

popmuziek van mensen. Met muziek van Phil Collins, 

Mumford & Sons, Marco Borsato maar ook met Learn to 

fly van Foo Fighters: 'Kijk omhoog. Durf te geloven in de 

hemel op aarde. Durf mensen te zien als engelen en niet 

als duivels. Kijk omhoog en verlang om uit te stijgen boven jezelf. God gunt ons genadige vleugels om te 

vliegen voorbij alle onzin naar een plek en tijd waar liefde huist'. Deze Top2000-kerkdienst wordt georgani-

seerd door de Grote Kerk Apeldoorn, de Goede Herderkerk, Kerkplein7 i.s.m. het team achter Top2000kerk-

dienst.nl. De deuren gaan open om 18.30 uur en de dienst begint om 19.00 uur. De toegang is gratis. De 

collecte is bestemd voor kwetsbare kinderen in de wereld voor wie het leven vaak donker is. 

Stemmen op nummers die voor jou inspirerend zijn kan via www.top2000kerkdienst.nl/apeldoorn. Het laatste 

nieuws is te vinden op www.facebook.com/Top2000GroteKerkApeldoorn/ 

 

Informatieavond: Vrienden gezocht voor vluchtelingen!  

Wil jij je wereld verbreden, nieuwe vrienden maken en af-

spreken met een nieuwe stadsgenoot? Schrijf je hieronder 

in of kom naar de informatieavond! 

https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/statushouders-present-

apeldoorn/ Met het project Meet & Connect’ willen we duur-

zame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en 

statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens 

vrienden nodig heeft om zich thuis te kunnen voelen. Gedu-

rende een jaar spreek je met elkaar af, onderneem je activi-

teiten en deel je je leven met elkaar op basis van vriend-

schap en gelijkwaardigheid. Lijkt je dit leuk? Wil je meer informatie? Kijk op onze website of kom naar de in-

formatieavond op dinsdag 11 december 19.30 - 21.00 uur, Locatie Present Regentesselaan 2b, Apeldoorn 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij je wat Meet & Connect is, wat de achtergronden zijn van nieuwko-

mers, wat er bij hen leeft en op welke wijze autochtone Apeldoorners en nieuwkomers voor elkaar van bete-

kenis kunnen zijn. Meer informatie en aanmelden: mail mariska@presentapeldoorn.nl www.presentapel-

doorn.nl 

 

DIENSTEN KOMENDE TIJD: 

• 02 dec 10.00 uur, ds. Annelies Jans 

• 09 dec 10.00 uur, dr. A.J. Plaisier 

• 16 dec 10.00 uur, ds. B.J. Kruit 

• 23 dec 10.00 uur, ds. Gert van Zeben 

 

 

KOPIJ VOOR DE KOMENDE ZONDAGSBRIEF - donderdag uiterlijk 19.00 uur naar  

zondagsbrief@goedeherderkerk.info  
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