
5e zondag na Epifanie, 10 februari 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ruud Bloemendal 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Sharon Staps 

Lector: Cocky van Hell 

Organist: Dirk Boer 

Lichtdrager(s): Milou Esmeijer 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 283 

“In de veelheid van geluiden” 

 

 

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: 138, 1 en 2 

"U loof ik, Heer, met hart en ziel" 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): Lied 869: 1, 6 

en 7. "Lof zij de Heer, ons hoogste goed" 

 

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: Jesaja 6: 1 – 8 

Jesaja geroepen 

61In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, 

gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van 

zijn mantel vulde de hele tempel. 2Boven hem ston-

den serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om 

het gezicht en twee om het onderlichaam te bedek-

ken, en twee om mee te vliegen. 3Zij riepen elkaar 

toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de he-

melse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 

majesteit.’ 4Door het luide roepen schudden de 

deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich 

met rook. 5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet 

zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, 

en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen 

heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de 

HEER van de hemelse machten, gezien.’ 6Toen 

nam een van de serafs met een tang een gloeiende 

kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7Hij 

raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lip-

pen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn 

tenietgedaan.’ 8Daarop hoorde ik de stem van de 

Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens 

ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

 

ZINGEN: Lied 985 

"Heilig, heilig, heilig, hemel hoog verheven" 

 

2e LEZING: Lucas 5: 1 – 11 

Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen 

51Toen hij eens aan de oever van het Meer van 

Gennesaret stond en het volk zich om hem ver-

drong om naar het woord van God te luisteren, 2zag 

hij twee boten aan de oever van het meer liggen; 

de vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de 

netten te spoelen. 3Hij stapte in een van de boten, 

die van Simon was, en vroeg hem een eindje van 

het land weg te varen; hij ging zitten en gaf de me-

nigte onderricht vanuit de boot. 4Toen hij was op-

gehouden 

met spreken, 

zei hij tegen 

Simon: ‘Vaar 

naar diep wa-

ter en gooi jul-

lie netten uit 

om vis te van-

gen.’ 5Simon 

antwoordde: 

‘Meester, de 

hele nacht 

hebben we 

ons inge-

spannen en 

niets gevan-

gen. Maar als 

u het zegt, zal 

ik de netten 



uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom er 

zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreig-

den te scheuren. 7Ze gebaarden naar de mannen in 

de andere boot dat die hen moesten komen helpen; 

nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 

beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 
8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën 

voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want 

ik ben een zondig mens.’ 9Hij was verbijsterd, net als 

allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid 

vis die ze gevangen hadden; 10zo verging het ook Ja-

kobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die 

met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: 

‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 
11En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, 

lieten ze alles achter en volgden hem. 

 

ZINGEN: Lied 531 

"Jezus die langs het water liep" 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 806 

"Zomaar te gaan met een stok in je hand" 

 

GEDENKEN TEUN RIJNDERS 

 

ZINGEN Lied 961 

“Niemand leeft voor zichzelf” 

 

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 416 

"Ga met God en Hij zal met je zijn" 

 

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 

 

 

 

 

 

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

 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Kerk en vluchteling 

Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug 

kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep 

doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische 

kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor de Stichting Kerk en 

Vluchteling. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandig-

heden, geholpen worden. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Catechese en Educatie voor eigentijds catechese materiaal: 

Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof 

en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om cate-

cheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. In dit materiaal komen alle ‘basics’ 

van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst. De creatieve 

en interactieve werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory 

over Jakob en organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis beschikbaar via 

de website van JOP en er komen regelmatig nieuwe onderwerpen en programma’s bij. Vandaag collecteren 

we voor dit werk. Geeft u gul, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij 

hén past. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië 

 

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

❖ Mevr. van Harten. en naar 

❖ Mevr. Rijnders. 

 

 


