
6e Zondag van de herfst, 27 oktober 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. J. Eldering-Schenkel 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Rein van Dijk 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Ales Diei nuntius (De haan kraait dat de dag be-

gint). Voormiddeleeuws lied. Bewerking: Stephen 

Taylor. 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: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: 84 vers 1 en 2  

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED 136 vers 1, 2, 12 en 13. (zo mogelijk 

staande):  

 

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: Jeremia 14, 7-10 en 19-22 
7‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp 

toch in omwille van uw naam. Talloze malen waren 

wij u ontrouw, wij hebben tegen u gezondigd. 

8Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van 

nood, waarom bent u als een vreemdeling in dit 

land, als een reiziger die maar één nacht blijft? 
9Waarom bent u als een radeloze man, als een sol-

daat die ons niet kan redden? U bent toch in ons 

midden, HEER, wij behoren u toch toe? Laat ons 

niet in de steek.’ 
10‘De HEER zegt over dit volk: Maar al te graag 

dwalen ze weg, ze sparen hun voeten niet. 

 
19‘Hebt u Juda verworpen, hebt u van de Sion een 

afkeer gekregen? Waarom hebt u ons zo hard ge-

slagen dat er geen genezing voor ons is? Wij hoop-

ten op vrede, maar vrede bleef uit, wij verwachtten 

genezing, maar angst overviel ons. 
20HEER, wij bekennen onze schuld, en de schuld 

van onze voorouders: wij hebben tegen u gezon-

digd. 
21Maar verstoot ons toch niet, doe het niet, omwille 

van uw naam. Ontluister uw troon toch niet, denk 

aan uw verbond met ons, verbreek het niet. 
22Brengen die nietige goden van andere volken 

soms regen, of schenkt de hemel buien uit zich-

zelf? U, de HEER, onze God, doet dat toch? Wij 

vestigen onze hoop op u, want u hebt alles ge-

maakt.’ 

 

ZINGEN: Lied 717 vers 1 en 2 

 

2e LEZING: Lucas 18 vers 9-14 
9Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaar-

dig vinden en anderen minachten, vertelde hij de 

volgende gelijkenis. 10‘Twee mensen gingen naar 

de tempel om te bidden, de een was een farizeeër 

en de ander een tollenaar. 11De farizeeër stond 

daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat 

ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig 

of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook 

niet ben als die tollenaar. 12Ik vast tweemaal per 

week en draag een tiende van al mijn inkomsten 

af.” 13De tollenaar echter bleef op een afstand 

staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te 

richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst 

en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg 

jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig 

is in de ogen van God, maar die ander niet. Want 

wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar 

wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 

 

ZINGEN: Lied 717vers 3 en 4 

 

PREEK 

 

ZINGEN: Lied 851 vers 1, 2, 3 en 4, 7en8 



 

DE DIENST VAN DE BARHARTIGHEID 

 

IN GEDACHTENIS: 

- Johanna Gozina (Hannie) Spijkerboer-Reijnders 

- Albert Dirk Kuipers 

 

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 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 416 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

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

 

 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: KERSTACTIE: 

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de 

feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad 

gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te stel-

len juist voor mensen in de directe buurt een verschil te kunnen maken. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Dhr. en mevr. Kuipers, en naar 

❖ Mevr. Groothedde. 

 


