
4e zondag na Epifanie, 3 februari 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. G.A. Cnossen 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Raymond van Schadewijk 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdrager(s): Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 207 

 

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:  

Lied (Psalm) 71: 1, 2 en 13 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):  

Lied 864 1 en 5 

 

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: Jeremia 1: 4 t/m 12 
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat ik je vormde 

in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat 

je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij ge-

wijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’ 6Ik 

riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet 

voeren, ik ben te jong.’ 7Maar de HEER ant-

woordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot ie-

dereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je 

opdraag. 8Wees voor niemand bang, want ik zal je 

terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ 
9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn 

mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn 

woorden in jouw mond. 10Nu, op deze dag, geef ik 

je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit 

te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen 

en af te breken, op te bouwen en te planten.’ 
11De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jere-

mia?’ Ik antwoordde: ‘Ik zie een amandeltwijg.’ 
12‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een 

amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik 

mijn woorden uitkomen.’ 

 

ZINGEN: Lied 362 

 

2e LEZING: Lucas 4: 21-30 
21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22Allen betuig-

den hem hun bijval en verwonderden zich over de 

genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en 

ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En hij 

zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit ge-

zegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. 

Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in 

Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 
24Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen en-

kele profeet welkom is in zijn vaderstad. 25Maar ik 

zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen 

de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten 

bleef en er in het land een grote hongersnood uit-

brak, waren er veel weduwen in Israël. 26Toch werd 

Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar 

een weduwe in Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van 

de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die 

leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen 

gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 28Toen de 

aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken 

ze in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven 

hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop 

hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te 

storten. 30Maar hij liep midden tussen hen door en 

vertrok. 

 

ZINGEN: Lied 530 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 534 



 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de op-

pas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 

Lied (Psalm) 118: 5 en 10 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

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

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

 

 

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

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) Water staat Bengalen aan de lippen. 

In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende 

overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouw-

grond onder. Samen met lokale kerken wil Kerk in Actie mensen voorbereiden op rampen. Ze bouwen 

schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed 

tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen. Helpt u mee om Benga-

len veilig te laten wonen? 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

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

❖ Dhr. en mevr. van Zeben, en naar 

❖ Mevr.Sander. 

 

Bij de schikking:  

Opzet van de schikking bij de zondag van het werelddiaconaat. 

Thema is het collecte doel van de diaconie: hulp bij/na overstromingen in Bangladesh door Kerk-in-Aktie. 

 

 

 


