
7e Zondag na Epifanie, 24 februari 2019 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. G.A. Cnossen 
Ouderling: Gijswim de Haas 

Diaken: Manita Staps 
Lector: Riet Borst 

Organist: Leen Jacobs 
 

 
ORGELSPEL 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
(We blijven zitten) 
 
OPENINGSLIED: Lied 211: 1 en 2 
 
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: Psalm 108: 1 en 2 
 
DREMPEL- EN SMEEKGEBED 
 
GLORIALIED (zo mogelijke staande) : Lied 755: 1 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
GROET 
v: De Heer zal bij u zijn. 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
v: …. 

  dit uur en alle dagen van ons leven. 
a: AMEN 
 
EERSTE LEZING: Genesis 45: 3-15 
3Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft 
mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat 
antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. 
4‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daar-
op gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ 
zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die 
naar Egypte is meegevoerd. 5Maar wees niet bang 
en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht 
hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want 
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven 
te redden. 6De hongersnood teistert het land nu al 
twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet 

geploegd of geoogst worden. 7God heeft mij voor 
jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde 
veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. 
8Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar 
God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman 
van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele 
hof en heerser over heel Egypte. 9Ga onmiddellijk 
terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn 
zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God 
heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo 
snel mogelijk naar mij toe. 10U kunt in Gosen wo-
nen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkin-
deren, uw schapen en geiten en runderen en wat u 
verder maar bezit. 11Ik zal u daar onderhouden, 
want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan 
hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw fami-
lieleden en uw dieren niet.”’ 12Tot slot zei Jozef: 
‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen 
ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 
13Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik 
in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, 
en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen.’ 
14Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; 
beiden huilden. 15Jozef kuste al zijn broers, terwijl 
hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn 
broers in staat iets tegen hem te zeggen. 
 
ZINGEN: Lied (Psalm) 105: 6,7 en 8 
 
EVANGELIELEZING: Lucas 6: 27-38 
27Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijan-
den lief, wees goed voor wie jullie haten, 28zegen 
wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht be-
handelen. 29Als iemand je op de wang slaat, bied 
hem dan ook de andere wang aan, en weiger ie-
mand die je je bovenkleed afneemt, ook je onder-
kleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, 
en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 
31Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie be-
handelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie 
jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben 
degenen lief die hen liefhebben. 33En is het een 
verdienste als je weldaden bewijst aan wie welda-
den bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen 
zo. 34En is het een verdienste als je geld leent aan 
degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook 
zondaars lenen geld aan zondaars in de verwach-
ting alles terug te krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, 
doe goed en leen geld aan anderen zonder iets 
terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden 
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoog-
ste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar 
en kwaadwillig is. 
36Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 
37Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld 
worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld 
worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 



38Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, 
stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 
maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je 
voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden 
gebruikt.’ 
 
ZINGEN: Lied 791 
 
PREEK 
 
DE DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
ZINGEN: Lied 838: 1 en 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)Lied 418:1, 2 en 3 
 
ZEGEN 
A: Amen, amen, amen. 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
############################## 

 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 
 
COLLECTEN 
1.- Diaconie: Individuele hulpverlening PKN 
De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeentele-
den. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële 
ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de 
diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer 
ruimte komt voor herstel en balans. 
2.- Goede Herderkerk 
3.- Plaatselijk missionair werk. 
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden 
initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag onder-
steunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom. 
4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 
 
 
BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet  
 vanuit de Goede Herderkerk naar: 

❖ Dhr. Kotters, en naar 
❖ Mevr. Blouw,. 

vanuit de Jachtlaankerk naar: 
❖ Mevr. B. Wieland, en naar 
❖ Dhr. M. Greefhorst,  

vanuit Hoog Soeren naar: 
❖ Dhr. M. Vrolijk,. 

 
 
 
 


