
2e zondag v.d. zomer, 30 juni 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn 

Ouderling: Mirjam Bax-Leenheer 

Diaken: Sharon Staps 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdrager: Anna 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: “inleidend koraalspel Ps. 133:3 

van Klaas Jan Mulder” als inleiding op de Psalm 

van de Zondag.  

 

(We blijven zitten) 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Lied (Psalm): 133 

 

BEMOEDIGING 

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 

v: het werk waarmee Hij begonnen is, 

g: DE MENS DIE HIJ TOT LEVEN RIEP. 

AMEN. 

 

ZINGEN: Lied 283 

 

KYRIË /SMEEKGEBED 

v: …… 

 Zo roepen wij tot U: 

g: ZINGEN: Lied 367d (Kyrië eleison) 

 

Wij gaan zo mogelijk staan 

 

ZINGEN: Lied 869: 1 en 3 

 

Moment met de kinderen 

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 

 

1e LEZING: Spreuken 8: 22-31 

 
22De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, 

toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst 

mij. 

23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er 

was, nog voor de aarde vorm kreeg. 
24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voort-

gebracht, nog voor de bronnen met hun waterstro-

men. 
25Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd 

ik voortgebracht, nog voor er heuvels waren. 
26De aarde en de velden had de HEER nog niet 

geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt. 
27Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf en 

een cirkel om het water trok, 
28de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oce-

anen bruisend op liet wellen, 
29toen hij aan de zeeën grenzen stelde, het water 

met zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van 

de aarde legde. 
30Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke 

dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwe-

zigheid, 
31vond vreugde in zijn hele aarde en was blij met 

alle mensen. 

 

ZINGEN: Lied 825: 1, 3 en 5 

 

2e LEZING: Johannes 15: 9-17 

 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft lief-

gehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als 

je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan 

de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 

vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 

zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zo-

als ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde 

dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn 

mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem 

jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet 

wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, om-

dat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan 

jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij 

uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedra-

gen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blij-

vende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, 

zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar 

lief. 

 

ZINGEN: Lied 791: 1, 2, 3 en 4 

 

PREEK – Thema: Vriendschap 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 686: 1 en 2 

 



GEDENKEN: Maria Elisabeth van der Zande 

 

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 op-

pas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 425 

 

ZEGEN, 

A: 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:JeugdwerkSleutel: 

Pioniersplek De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en 

vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Respect en liefde voor elkaar zijn 

hierbij de Sleutelwoorden, vanuit de liefde die Jezus ons voorleefde. De Sleutel is zo’n 3,5 jaar geleden ont-

staan op initiatief van een klein groepje mensen: welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van 

de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende 

gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt 

u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 
❖ De dames de Vries en van Iwaarden, en naar 

❖ Mevr. Koch. 

 

 


