
3e zondag 40-dagentijd, 24 maart 2019 

Zondag Oculi = ogen 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ruud Bloemendal 

Ouderling: Abraham Esmeijer 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Koster: Ger Boon 

Lichtdrager: Anna Douma 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: Koraalbewerking Psalm 25 

(Wim Ruessink) 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED Lied 25: 7 t/m 10 

“Gods verborgen omgang vinden” 

 

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 geno-

men heeft. Amen. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG Psalm 25a 

“Mijn ogen zijn gevestigd” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

Omdat het nu de 40-dagentijd is zingen we het Glo-

rialied niet. Daarom zijn we nu een moment stil. Het 

Gloria klinkt weer in de Paaswake. 

 

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: Exodus 6: 2 - 8 

2God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben 

aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, 

de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb 

ik niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen 

mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, 

het land waarin zij als vreemdeling hebben ge-

woond. 5Ik heb het gejammer van de Israëlieten 

over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren 

is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die be-

lofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen zeg-

gen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egypte-

naren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit 

je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm 

zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 

straffen. 7Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik 

zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de 

HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last 

die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal jul-

lie naar het land brengen dat ik onder ede aan 

Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal 

ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 

 

ZINGEN: Lied 655 

“Zing voor de Heer een nieuw gezang!” 

 

2e LEZING: Romeinen 5: 1 – 11 
1Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op 

grond van ons geloof en leven in vrede met God, 

door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij hem heb-

ben we door het geloof toegang gekregen tot Gods 

genade, die ons fundament is, en in de hoop te mo-

gen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 3En 

dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder 

alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volhar-

ding leidt, 4volharding tot betrouwbaarheid, en be-

trouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet wor-

den beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is 

uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven 

is. 6Toen wij nog hulpeloos waren is Christus im-

mers voor ons, die op dat moment nog schuldig 

waren, gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een 

rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enke-

ling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 
8Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 
9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn 

dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden 

gered en niet veroordeeld. 10Werden we in de tijd 

dat we nog Gods vijanden waren al met hem ver-

zoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder 

is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden 

gered door diens leven. 11En meer nog, dat wij God 



prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, 

door wie we nu al met God zijn verzoend. 

 

ZINGEN: Lied 759 

” Gods kinderen op aarde” 

 

EVANGELIELEZING: Lucas 13: 1 – 9 
1Er waren op dat moment ook enkele mensen aan-

wezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie 

Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2Hij 

zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs gro-

tere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, om-

dat ze dat ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg ik jul-

lie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je alle-

maal op dezelfde wijze omkomen. 4Of die achttien 

die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – 

denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere 

mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg ik 

jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je alle-

maal net zo sterven als zij.’ 
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een 

vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken 

of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 
7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik 

kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tever-

geefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en 

put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: 

“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 

grond eromheen heb omgespit en hem mest heb ge-

geven, 9misschien zal hij dan het komende jaar 

vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 

omhakken.”’ 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 156: 3 en 4 

“En als het licht eenmaal verduisterd wordt,”  

 

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 422 

“Laat de woorden” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

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

 

Opzet van de schikking de 40-dagentijd:  

Een nieuw begin 

Bij boswerkzaamheden in het Orderbos (kappen) zijn veel kleine bomen omver-gesleept.... Eén daarvan 

krijgt een nieuw begin (het thema van KiA in deze 40-dagentijd): hij ligt komende zondag ontworteld in de 

schikking, en zal daarna in een pot gezet worden. Wie weet loopt ie verder uit en staat hij straks in de Paas-

tuin!? Wilma Spijker. 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 

Stop kinderarbeid in India. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert 

maar een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor 

een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen 

mee. Dat moet stoppen. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Zo 

worden jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs, scholen bezocht om 

onderwijsadvies te geven en worden meer dan 700 werkende kinderen (terug) begeleid naar school. Met de 

opbrengst van deze collecte kunnen honderden werkende kinderen een nieuw begin maken op school! 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Dhr. Aberson, en naar 

❖ Dhr. Denekamp. 

 


