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GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: drs. Kees Bulens 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Ger Boon 

Organist: Dirk Boer 

Lichtdrager: Aafke Stoop 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: 314 vers 1 

 

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: 139 vers 1 en 14 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): lied 67a vers 

1 en 2 

 

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. 

 

INLEIDENE WOORDEN 

 

1e LEZING: Deuteronomium: 30, vers 15-20 
15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen 

voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 
16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de 

HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, 

door hem lief te hebben, door de weg te volgen die 

hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht 

te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal 

toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zege-

nen in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als 

u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u 

zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor an-

dere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op 

voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan 

de overkant van de Jordaan, in het land dat u in 

bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19Ik 

roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u 

staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen 

zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen 

toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de 

HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorza-

men en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang 

blijven wonen in het land dat hij uw voorouders 

Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ 

 

ZINGEN: lied 316 VERS 1 EN 3 

 

2e LEZING: Lucas 14, vers 25-35 
25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. 

Hij wendde zich tot hen en zei: 26‘Wie mij volgt, 

maar niet breekt met zijn vader en moeder en 

vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs 

met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 
27Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, 

kan niet mijn leerling zijn. 
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat 

niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij 

wel genoeg heeft voor de bouw? 29Als hij het fun-

dament gelegd heeft maar de bouw niet kan volt-

ooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30en 

zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het kar-

wei afmaken kon hij niet.” 31En welke koning die er-

opuit trekt om met een andere koning oorlog te 

voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij 

wel met tienduizend man kan optrekken tegen ie-

mand die met twintigduizend man tegen hem op-

rukt? 32Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer 

de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een 

gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vra-

gen. 33Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand 

doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet 

zijn. 34Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn 

smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht 

teruggeven? 35Ook voor de bemesting van de 

grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het 

weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet 

goed luisteren!’ 

 

ZINGEN: lied 941 



 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: lied 542 vers 1, 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 op-

pas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 657 vers 1, 

3 en 4 

 

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: Diaconaal aandeel binnenland: 

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Pro-

testantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Pro-

testantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo wor-

den honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en perspectief 

op een beter leven te bieden. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Jeugdwerk (JOP – Kliederkerk): 

Kliederen in de kerk 

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaat-

sen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze mis-

sionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag 

met een Bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere 

handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Vandaag vragen wij uw steun zodat meer 

kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Mevr. G. Henner, en naar 

❖ Mevr. Arnold-Rijpstra. 

 

 

 


