
11e Zondag van de zomer, 1 september 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. J. Eldering-Schenkel 

Ouderling: Abraham Esmeijer 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Gery Versteegt 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: lied 975 vers 1 en 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: lied 84 vers 1 en 3 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):  

Psalm: 150 A 

 

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 3 vers 11-15 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou 

gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God 

antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 

teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit 

Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze 

berg vereren.’ 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten 

ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorou-

ders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de 

naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 
14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN 

heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen 

Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij ge-

stuurd, de God van uw voorouders, de God van 

Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 

En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met 

die naam wil ik worden aangeroepen door alle ko-

mende generaties.’” 

 

ZINGEN: lied 275 vers 1,2 en 3 

 

2e LEZING: Matheus 28 16-20 
16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de 

berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze 

hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden en-

kelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is 

alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leer-

lingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren 

dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 

opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze we-

reld.’ 

 

ZINGEN: lied 275 vers 4 en 5  

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: lied 316 3 en 4  

 

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: lied 423 (zo mogelijk staande):  

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 



COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Jeugdwerk Sleutel: 

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 ontstaan op initiatief van 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 ge-

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

2.- Goede Herderkerk 

3.- Missionair werk (Kerkproeverij) 

Proef de kerk. 

Deze maand is de kerkproeverij! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukke-

lijker dan op andere zondagen onze kerkdeuren wagenwijd openstaan voor mensen die niet regelmatig in de 

kerk komen. Een zondag speciaal gericht om buren, vrienden, kennissen, collega’s uit te nodigen om eens 

een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund 

met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire werk van de 

Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Mevr. Broekhuijsen-Voerman, en naar 

❖ Mevr. Bos-Nijhof. 

 

 


