
2e Zondag van de herfst, 29 september 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Samen Delen 

Voorganger: dhr. Ruud Bloemendal 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Reinder Torenbeek 

M.m.v. zangroep 7-UP o.l.v. Marlies Tiemens 

Lichtdrager: Anna Douma 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO – 7-UP zingt:  

“You light up my life” 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: lied 283 

“In de veelheid van geluiden” 

 

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 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: 146: 1, 2 en 3 

“Zing, mijn ziel, voor God de Here” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): lied 657 

“Zolang wij ademhalen” 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

7-UP zingt: “Ontferm U Heer” 

 

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. 

 

7-UP zingt: “Wash me through” 

  

1e LEZING: Amos 6: 1 - 10 
1Wee jullie, zorgelozen in Sion, argelozen op de 

berg van Samaria, leiders van dit uitverkoren volk, 

tot wie de Israëlieten zich wenden! 2Trek naar 

Kalne en bekijk het goed; ga van daar naar het 

grote Hamat, ga dan terug naar Gat waar de 

Filistijnen wonen – zijn jullie sterker dan die 

koninkrijken of is hun gebied juist groter dan dat 

van jullie? 3Wee jullie die denken dat de onheilsdag 

nog ver is en die zelf de heerschappij van het 

geweld dichterbij brengen. 4Jullie liggen maar op je 

ivoren bedden, hangen op je divans, eten 

lammeren uit de kudde en kalveren uit de stal. 
5Luidkeels zingen jullie bij de harp, en jullie denken 

te spelen als David zelf. 6Uit grote schalen drinken 

jullie wijn, en met de beste olie wrijven jullie je in, 

maar jullie lijden er niet onder dat Jozefs volk ten 

onder gaat. 7Daarom gaan jullie nu als eersten in 

ballingschap; het gefeest en geluier is voorbij. 
8Dit zweert God, de HEER, bij zichzelf – zo spreekt 

de HEER, de God van de hemelse machten: Ik heb 

een afschuw van de hoogmoed van Jakobs volk, ik 

heb een afkeer van zijn burchten. Daarom zal ik 

Samaria en al zijn inwoners aan de vijand 

uitleveren, 9en als er in een huis nog tien mensen 

overblijven, zullen zij sterven. 10Als iemand dan het 

lichaam van zijn verwant uit dat huis wegdraagt om 

het te verbranden, zal hij vragen aan degene die 

nog binnen is: ‘Is daar bij jou nog iemand over?’ 

‘Nee,’ zal deze dan zeggen, ‘maar wees toch stil, 

en noem de naam van de HEER niet!’ 

 

ZINGEN: lied 992 

“Wat vraagt de Heer nog meer van ons” 

 

2e LEZING: 1 Timoteüs 6: 17 – 19 
17Draag de rijken van deze wereld op niet 

hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets 

onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die 

ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 
18En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan 

goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. 19Zo 

leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, 

en winnen ze het ware leven. 

 

7-UP zingt: “You are mine” 

  

3e LEZING Lucas 16: 19 – 31 
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich 

te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die 



dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar die 

Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, 

overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen 

met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; 

maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn 

zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en 

hij werd door de engelen weggedragen om aan 

Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd 

begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig 

gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte 

Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: 

“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur 

Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 

vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, 

want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar Abraham 

zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al 

tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets 

dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, 

maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt er een wijde kloof 

tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil 

gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons 

kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan 

smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn 

vader stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen 

dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord 

van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze 

hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen 

luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, 

maar als iemand van de doden naar hen toe komt, 

zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als 

ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen 

ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de 

dood opstaat.”’ 

 

ZINGEN: lied 718  

“God, die leven hebt gegeven” 

 

 

 

 

PREEK  “SAMEN DELEN??” 

 

7-UP zingt: “Gabriëlla’s Song”  

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

IN GEDACHTENIS: Willemina Timmermans 

 

Zingen: lied 961 

“Niemand leeft voor zichzelf” 

 

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 422(zo mogelijk staande):  

“Laat de woorden die we hoorden” 

 

ZEGEN,  

7-UP zingt een zegenbede: “Peace be with 

you” 

Een korte zegen wordt uitgesproken 

Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan 

achter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

************************************************************ 

 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: KIA Werelddiaconaat (thuiszorg Moldavië): 

Dankzij de financiële ondersteuning van Kerk in Actie kan Home Care zorg geven aan sociaal kwetsbare 

mensen door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het ondersteunen van 

mantelzorgers. Home Care zorgt hierbij ook voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. 

Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een 

chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek 

gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Mevr. van der Greft, en naar 

❖ Dhr. en mevr. Kolkman. 

 

 

 

 


