
3e Zondag na Epifanie, 27 januari 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dhr. H. Hase 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Fenny Meijer van Klompenburg 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Reinder Torenbeek 

Lichtdrager(s): Anna Douma 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 276 

“Zomaar een dak” 

 

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 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Lied (Psalm) 67 

“God zij ons gunstig en genadig” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED: Lied 304 

“Zing van de Vader die in den beginne” 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

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: Jesaja 61: 1 - 9 
1De geest van God, de HEER, rust op mij, 

want de HEER heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan verslagen harten hoop te bieden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te ma-

ken 

en aan geketenden hun bevrijding, 
2om een genadejaar van de HEER uit te roepen 

en een dag van wraak voor onze God, 

om allen die treuren te troosten, 
3om aan Sions treurenden te schenken 

een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 

vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 

feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 

geplant door de HEER als teken van zijn luister. 
4Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, 

de lang verlaten streken weer bevolken; 

ze herstellen de vervallen steden, 

verlaten sinds mensenheugenis. 
5Vreemden staan je ten dienste en hoeden je 

schapen, 

vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 
6En jullie worden priester van de HEER genoemd, 

dienaar van onze God zul je heten. 

Je zult je te goed doen aan de rijkdom 

door vreemde volken vergaard, 

je zult je met hun luister bekleden. 
7De smaad die je verdiende loon werd genoemd, 

je schande wordt je dubbel vergoed. 

Daarom erven zij dubbel van het land 

en is eeuwige vreugde hun deel. 
8Want ik, de HEER, heb het recht lief, 

ik haat offers van roofgoed. 

Ik zal hen getrouw belonen, 

een eeuwig verbond sluit ik met hen. 
9Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, 

heel de aarde kent hun nageslacht. 

Dan zullen allen die hen zien erkennen: 

‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft geze-

gend.’ 

 

ZINGEN: Lied 528: 1, 2 en 3 (couplet 3: 2 keer!) 

“Omdat Hij niet ver wou zijn” 

 

2e LEZING: Lucas 4: 14 - 21 

14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug 

naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde 

zich in de hele streek. 15Hij gaf onderricht in de 

synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij 

kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, 

en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar 

de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 

17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats 

waar geschreven staat: 

18‘De Geest van de Heer rust op mij, 



want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de 

dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aan-

wezigen in de synagoge waren op hem gericht. 

21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 

 

ZINGEN: Lied 528: 3,4 en 5 

“Omdat Hij niet ver wou zijn” 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 527: 1,2 en 5 

“Uit uw hemel zonder Grenzen” 

 

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: Lied 422 

“Laat de woorden die we hoorden” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager(s) brengt het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************** 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn) 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

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

❖ Mevr. Slagman, en naar 

❖ Dhr. Hooghordel. 

 


