
15 september 2019 – Startzondag – Viering van de doop 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Een goed verhaal 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell  

Diaken: Fenny Meijer-van Klompenburg 

Organist: Gery Versteegt  

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Irma Koch 

Dopelingen: Zelia en Vigo Oosterhoff  

Lichtdragers: Chris en Robin v.d. Vosse  

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

OPENINGSLIED: lied 288, ‘Goedemorgen,  

welkom allemaal’ 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT HET VERHAAL DAT HIJ 

        OOIT MET ONS BEGON. 

 

v:   Genade voor jou en vrede, van God onze  

      Vader, van Jezus Christus de Zoon,  

      door de Heilige Geest. 

a:   AMEN. 

 

GEBED 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

DE CANTORIJ ZINGT ‘Boek jij bent geleefd’ 

 
1. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. In 
mijn letters staat geschreven dat alleen de Geest 
doet leven. Licht en adem is de geest. Daarom ben 
ik neergeschreven: dat jij zonder angst zult leven 
wat je leest. 
 
2. Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. Mo-
zes heeft de weg gewezen. Hoor de woorden der 
profeten: licht en adem zal er zijn, als je mens wordt 
zoals Jezus, Liefde als een mens aanwezig, Wijn 
van liefde, Brood des levens, zoals Hij. 
 
3. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. Wou 
je leven met zovelen, hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. Wie maar leeft om 
meer te krijgen, die zal sterven aan zijn eigen over-
vloed. 
 
4. Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven. Nie-
mand weet hoe jij moet leven. Nergens staat het op-
geschreven. Liefde tegen liefdespijn, vriendschap 
tegen duizend vrezen, zoet dat bitter kan genezen, 
eens voor mensen, recht en vrede, licht en adem, 
heel veel leven mag je zijn. 
 
 
 
 

                                          
5. Vrouw waar is je broer? Mens, waar is je zusje? 
’t Meeste van een mensenleven wordt het minste 
opgeschreven: hoe zij trouw zijn aan elkaar. Lij-
den, sterven, liefde, leren, zouden wij dat ook pro-
beren, werd het waar. 

 

WE OPENEN DE SCHRIFT 

 

 
 

ZINGEN: ‘Eindeloos zijn de verhalen’,  

op melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’ 

 

Eindeloos zijn de verhalen 

over Gods beloofde rijk,  

om je hart aan op te halen, 

luister dus maar goed en kijk! 

Mensen zijn er net als lichten: 

samen door het donker heen. 

Liefde straalt van hun gezichten, 

niemand blijft er ooit alleen. 

 

GODS VERHAAL SPRINGLEVEND  

 

- Mensen van het eerste begin: Adam, Eva, 

Noach en de dieren 

 

ZINGEN: lied 162, ‘In het begin lag de aarde 

verloren’, 1, 5 en 6 

 

- Geroepen mensen: Abraham en Izaäk 

 

ZINGEN: lied 803, ‘Uit Oer is hij getogen’, 1, 2 

 

- Mensen die strijden voor vrijheid en vrede:  

Mozes, Jesaja 

 

ZINGEN: lied 1009, ‘O lieve Heer, geef vrede’, 1 

en 3 

 



- Mensen met een hart vol muziek: de Psalmbidders 

 

ZINGEN: refrein van lied 119b 

 

- De Mens midden in de tijd – het Woord zal vlees 

worden: een zwangere Maria, met Jozef 

 

- Mensen uit het Nieuwe Testament: vrouwen, kin-

deren, sloebers en koningen, apostelen 

 

ZINGEN: lied 326, ‘Van ver, van oudsher aange-

reikt’, 1: allen, 5: cantorij, 6: allen 

 

- Mensen uit de geschiedenis: Franciscus, Luther 

 

ZINGEN: gezang 314 ‘Gij die gelooft, verheugt u 

samen’, 1 en 3 

 
1. Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

 
3. Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 

- Mensen van nu – dopelingen:  

  Zelia en Vigo Oosterhoff 

 

• INLEIDING  

• ZINGEN: lied 348, ‘Heer van uw kerk’,  

1, 2 en 3 

• GEBED 

• DOOP 

• TOT DE OUDERS 

• DOOPTEKSTEN 

• DOOPKAARS  

• ZINGEN: vervolg lied 348: 9 

• VERWELKOMING 
v. Gemeenteleden van de Goede Herder-
kerk, zijn jullie bereid om Zelia en Vigo op 
te nemen in deze gemeente van gelovige 
mensen, om mee te werken aan hun le-
vensgeluk, en om hen mee te nemen op 
weg naar Gods koninkrijk?  
a. JA, VAN HARTE! WELKOM, KINDEREN VAN 

GOD, WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,  
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mensen van nu – ambtsdragers, taakdragers  

    

• INLEIDING 

• AMBTSDRAGERS DIE AFTREDEN: Mels 

Huisman, Gijswim de Haas, Kees Stoop, 

Abraham Esmeijer en Mirjam Bakx 

• GEBED 

• AMBTSDRAGERS DIE AANBLIJVEN:  

Arda van Dulmen en Jan van Hell 

• BELOFTE EN ZEGEN 

• NIEUWE TAAKDRAGERS: 

Chris Dijkens (ouderling-voorzitter wkr), 

Christiaan Spijker en Hennie Besteman 

(kerkrentmeesters) 

• ZEGEN 

• VRAAG AAN ONZE GEMEENTE 

• ZINGEN: lied 362, ‘Hij die gesproken 

heeft een woord dat gáát’  

 
- Mensen van nu – wie maar wil aansluiten! 

- Mensen van de toekomst 

ZINGEN: lied 975, ‘Jezus roept hier mensen sa-

men’, 1 en 2 

Alle spelers stellen zich op 

ZINGEN: lied 324, ‘Wat vrolijk over U geschre-

ven staat’ 

De spelers kleden zich om 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen nu uit 

de oppas halen 

1. Diaconie (plaatselijke instellingen): Stichting 

Schuldhulpmaatje Apeldoorn 

2. Goede Herderkerk 

3 (uitgangscollecte). Wijkkas 

 

GEBEDEN  

 

SLOTLIED: lied 322, ‘Die chaos schiep tot men-

senland’ 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdragers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUZIEK 

 

 
KLETSPOTTEN EN KLETSKOPPEN 
We delen goede verhalen in een nagesprek  
en sluiten vervolgens af met een heerlijke lunch.  
Allen van harte welkom! 

 


