
8e zondag na Epifanie, 3 maart 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Da. J. Eldering-Schenkel 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Ger Boon 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: Koraalvoorspel “Allein Gott in 

der Höh sei Ehr” (Max Reger). 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 273 vers 1,2,3 

 

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: 37 vers 1 

en 9 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): 315 vers 1 

 

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: Genesis: 45 vers 3-11  
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 daarop 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 je-

zelf 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 ge-

stuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stel-

len; zo wilde hij veel levens redden. 8Niet jullie heb-

ben mij dus hierheen gestuurd maar God; door 

hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao 

geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heer-

ser 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 wonen, dicht bij mij, 

met uw kinderen, uw kleinkinderen, 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 lij-

den, u niet en ook uw familieleden en uw dieren 

niet.”’ 

 

ZINGEN: Lied: 221 vers 1 

 

2e LEZING: Psalm: 37 1-11 
1Van David. 

Erger je niet aan slechte mensen, 

wees niet jaloers op wie kwaad doen,  
2zij verdorren snel als gras, 

zij verwelken als het jonge groen. 
3Vertrouw op de HEER en doe het goede, 

bewoon het land en leef er veilig. 
4Zoek je geluk bij de HEER, 

hij zal geven wat je hart verlangt. 
5Leg je leven in de handen van de HEER, 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 
6het recht zal dagen als het morgenlicht, 

de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
7Blijf kalm en wacht op de HEER, 

erger je niet aan wie slaagt in het leven, 

aan wie met listen te werk gaat. 
8Wind je niet op, laat je woede varen, 

erger je niet, dat brengt maar onheil. 
9Slechte mensen worden verdelgd, 

wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. 
10Nog even, en verdwenen is de zondaar, 

je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. 
11Wie nederig zijn, zullen het land bezitten 

en gelukkig leven in overvloed en vrede. 

 

ZINGEN: Lied 221: vers 2 

 



Nw. Testament lezing: 1 Korinthe 15: 50-58.  
50Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit 

vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan 

het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen 

deel aan de onvergankelijkheid. 51Ik zal u een ge-

heim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven 

– toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52in een 

ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de 

bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer-

klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een on-

vergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 
53Want het vergankelijke lichaam moet worden be-

kleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam 

met het onsterfelijke. 54En wanneer dit vergankelijke 

lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit ster-

felijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat 

in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwon-

nen. 55Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is 

je angel?’ 56De angel van de dood is de zonde, en de 

zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar laten 

we God danken, die ons door Jezus Christus, onze 

Heer, de overwinning geeft. 
58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees stand-

vastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor 

het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer 

uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 

 

ZINGEN Lied 221: vers 3 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 150 a  

 

GEDENKEN: mevr. H. Dekker-Nijk 

 

ZINGEN: Lied 961 

 

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 425 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

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

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Diaconaal aandeel wereldwijd 

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zeker-

heden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg no-

dig. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en spiritueel. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Ge-

lukkig zijn er organisaties zoals Home Care, die zich al lange tijd inzet voor thuiszorg. Dankzij de financiële 

ondersteuning van Kerk in Actie, kan Home Care mensen met ongeneeslijke ziekten hoogwaardige zorg ge-

ven. Ook worden zorgverleners, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en vrijwilliger getraind in het verle-

nen van verantwoorde zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Stichting Wijdekerk: Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LBHT’er (lesbisch, homo, 

bi, transgender) of nauw betrokken bij LBHT’ers. Wijdekerk ontvangt geen subsidie en wordt opgebouwd 

door het liefdewerk van gemotiveerde vrijwilligers en het ontvangen van giften. Uiteraard gaan we door met 

ons werk en zijn we gemotiveerd om komend jaar opnieuw mensen (weer) dichterbij God te brengen en ook 

steun te verlenen aan hen, die helaas om geloofsredenen, schade hebben opgelopen. Helaas hebben we 

nog geen ANBI-status. De Goede Herderkerk staat ook op de kaart van Wijdekerk. We willen via deze col-

lecte het werk van Wijdekerk steunen. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

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

❖ Dhr. Groothuis, en naar 

❖ Mevr. Brom-Scholtens. 

 


