
Epifanie Zondag 6 januari 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: dhr. G.R. Bloemendal 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Manita Staps 

Lector: Ger Boon 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdragers: Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: lied 276  

“Zomaar een dak”  

 

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 72: 1 -3 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):  

Lied 657: 1 en 4 

“Zolang wij ademhalen” 

 

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 60: 1 – 6 
1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

 

ZINGEN: lied 444 

“Nu daagt het in het oosten” 

 

2e LEZING: Efeziërs 3: 1 – 12 
1Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille 

van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet 

toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft 

toevertrouwd om de genade door te geven die mij 

met het oog op u 

geschonken is. 
3Mij is in een 

openbaring het 

mysterie onthuld 

waarover ik hier-

voor in het kort 

heb geschreven. 
4Aan de hand 

daarvan kunt u 

zich, wanneer u 

dat leest, een 

beeld vormen 

van mijn inzicht 

in dit mysterie 

van Christus. 
5Het is onder vo-

rige generaties 

niet aan de men-

sen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard 

aan zijn heilige apostelen en profeten: 6de heide-

nen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, 

maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben 

ook deel aan de belofte, op grond van het evange-

lie. 7Van dat evangelie ben ik een dienaar gewor-

den door de gave van Gods genade, die ik ontvan-

gen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8Mij, de 

allerminste van alle heiligen, is de genade 



geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke 

rijkdom van Christus te verkondigen, 9en voor allen 

in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeu-

wen verborgen was in God, de schepper van het al, 

werkelijkheid wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijs-

heid van God in al haar schakeringen bekend worden 

aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 
11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezen-

lijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk 

toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons 

geloof in hem. 

 

ZINGEN: lied 326 

“Van ver, van oudsher aangereikt” 

 

3e LEZING: Matthéüs 2: 1 - 12 

 

ZINGEN-lied 468 

“Prijs de Heer, die Herders prijzen” 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN-lied 515 

“Een Kind geboren te Bethlehem”  

 

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  - 2x   

“Vervuld van Uw zegen” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

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

ter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

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

❖ Mevr. van den Hof, en naar 

❖ Mevr. Beek  

 

COLLECTEN 

1. Diaconie - Gemeentediaconaat 

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan. Voor 

gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis 

ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De 

diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. 

2. Goede Herderkerk 

3. Uitgang Wijkkas 

4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië  

 


