
1e Zondag van de voleinding, 10 november 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Zondag van de Mantelzorg 

Voorganger: ds. J. Eldering-Schenkel 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdrager: Aafke Stoop 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: 280 1,2,3,4. 

 

UM 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: 136 vers 1,2,3,4,5.  

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): lied 305  

 

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: Jesaja 1 vers 18-26  
18De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht 

staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze wor-

den wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze wor-

den wit als wol. 
19Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van 

het land je ten deel vallen. 

20Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je val-

len door het zwaard. De HEER heeft gesproken. 
21Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. 

Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, 

daar huizen nu moordenaars. 
22Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versne-

den met water. 
23Je vorsten zijn schurken, ze houden het met die-

ven, ze denken alleen aan geschenken en steek-

penningen. Wezen bieden ze geen bescherming, 

het lot van weduwen laat hen koud. 
24Daarom – zo spreekt de Machtige, de HEER van 

de hemelse machten, de sterke God van Israël: 

Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders, 

mijn woede koelen op mijn vijanden. 
25Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met 

loog, al je vuil verwijder ik. 
26Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, 

het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze 

naam dragen: ‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van 

trouw’. 

 

ZINGEN: lied 137 1,2,3,4. 

 

2e LEZING: Lucas 19 vers 41-48 
41Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon 

hij te huilen over het lot van de stad. 42Hij zei: ‘Had 

ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan 

brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 
43Want er zal een tijd komen dat je vijanden bele-

geringswerken tegen je oprichten, je omsingelen 

en je van alle kanten insluiten. 44Ze zullen je met 

de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en 

ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je 

de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
45Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars 

begon weg te jagen, 46terwijl hij hun toevoegde: ‘Er 

staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ge-

bed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van 

gemaakt!’ 47Dagelijks gaf hij onderricht in de tem-

pel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de 

leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 
48maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, 

want het hele volk hing aan zijn lippen. 

 

ZINGEN: lied 187  

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: lied 608 1 en 2.  

 



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): 425  

 

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: Individuele hulpverlening: 

Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen 

vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door de moeilijkhe-

den dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke situaties hulp krijgen zodat 

er weer overzicht en structuur komt. Met financiële steun van de diaconie kan vaak de eerste nood gelenigd 

worden, waardoor er ruimte komt voor herstel en balans. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Collecte Dorpskerken. 

Steun voor kleine kerkgemeenschappen 

De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan 

de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of 

door burenhulp te stimuleren. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbre-

ken voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt 

dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Helpt u mee om dorpskerken le-

vendige vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn? 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

❖ Mevr. Berends van Loenen, en naar 

❖ Dhr. E. Bogerd. 

 

 

 


