
6e zondag na Epifanie, 17 februari 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Egbert Fokkema 

Ouderling: Abraham Esmeijer 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Lichtdrager(s): Chris en Robin 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: Melodie ‘Stay with me till the 

morning’ (Vicky Brown). 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 280: 1, 2, 3, 4, 7. 

 

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. 

 

Zingen: Lied 117d (3x) 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Psalm 146: 3, 4, 5. 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED: tekst blz. 533 uit 

het Liedboek: Morgengebed. 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): Lied 94 van 

Andre Troost uit ‘Dat geloof ik’: 1, 2, 4 (melodie 

Lied 213). 

 

Als het licht is in mijn ziel,  

droom ik, droom ik, duizend dromen;  

als ik in de stilte kniel,  

zie: een hoge stad vol bomen,  

hemel, aarde, één paleis –  

paradijs. 

 

Als het licht is in mijn ziel  

vlucht wat deze dag verdonkert,  

krijg ik meer dan mij ontviel:  

als het licht der wereld flonkert  

bloeit de blijdschap in mijn hof –  

God zij lof! 

 

 

Als het licht is in mijn ziel  

opent zich de Hof van Eden,  

sta ik als een kind dat viel,  

midden in een tuin van vrede  

voor Gods lachend aangezicht:  

opgericht. 

 

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: tekst blz.1418 uit het liedboek: ’In mijn hart’. 

a: AMEN. 

 

TOELICHTING OP HET THEMA: ‘WIJ NOEMEN DEZE 

PLAATS: BETEL’.  

 

 

LEZEN: GEDICHT HAY-

ARPI: ALS IK ME FO-

CUS… 

 

1e LEZING: Genesis 

28: 10-22. Jakob ver-

liet dus Berseba en 

ging op weg naar Cha-

ran. 11Op zijn tocht 

kwam hij bij een plaats 

waar hij bleef over-

nachten omdat de zon 

al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen 

die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging 

op die plaats liggen slapen. 12Toen kreeg hij een 

droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en 

helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij 

Gods engelen omhoog gaan en afdalen. 13Ook zag 

hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de 

HEER, de God van je voorvader Abraham en de 

God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen 

zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14Je zult 

zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de 

aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het wes-

ten en het oosten, naar het noorden en het zuiden. 

Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend 

te worden als jij en je nakomelingen. 15Ikzelf sta je 

terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook 

heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; 



ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je 

heb beloofd.’ 
16Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op 

deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik 

niet.’ 17Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwek-

kende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het 

huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ 
18De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen 

die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde 

hem door er olie over uit te gieten. 19Hij gaf die plaats 

de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. 
20Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde 

staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood 

te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, 21en als ik 

veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER 

mijn God zijn. 22Deze steen die ik gewijd heb, zal dan 

een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan 

een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.’ 

 

ZINGEN: Lied 54 (bew. Sytze de Vries), uit: Het 

liefste lied overzee: 1, 2, 3. 

 

 
 

Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord 

Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,  

als vader, als moeder, met mij kind aan huis. Woon 

in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 

 

Wees Gij mijn bescherming, de bron van mijn 

 kracht,  

mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,  

mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,  

Gij die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 

 

2e LEZING: Handelingen 2: 41-47. 41Degenen die 

zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die 

dag breidde het aantal leerlingen zich uit met onge-

veer drieduizend. 42Ze bleven trouw aan het onder-

richt van de apostelen, vormden met elkaar een ge-

meenschap, braken het brood en wijdden zich aan 

het gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen 

verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen 

die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en 

hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten 

al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst on-

der degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag 

kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tem-

pel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten 

hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol 

vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst 

bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dage-

lijks uit met mensen die gered wilden worden. 

 

ZINGEN: Lied 672: 3, 6. 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 276: 2, 3. 

 

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): 423. 

 
 

ZEGEN, Allen: Lied 425. 

  

De Lichtdragers 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: Droogte overleven in Ethiopië: 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Algemeen Christelijke Doelen (Interkerkelijke Bijbelkringen en Raad van Kerken) 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

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

❖ Dhr. de Vries, en naar 

❖ Mevr. Boogman. 


