
2e Zondag van de voleinding, 17 november 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: dhr. Ruud Bloemendal 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Raymond van Schadewijk 

Lector: Rein van Dijk 

Organist: Reinder Torenbeek 

M.m.v. zanggroep 7-Up o.l.v. Marlies Tiemens 

Lichtdrager: Anna Douma 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: Sonata da Chiesa; 

Thema + variatie 1. Hendrik Andriessen 

 

(We blijven zitten) 

 

7-Up OPENINGSLIED “Wash me Through” 

 

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: 98: 1 en 2 
“Zing een nieuw lied voor God de Here” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED:  

7-Up zingt: “Greath is thy faitfulness” 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

“Mozes en de brandende braambos” 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

7-Up zingt: “Look at the world” 

 

 

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: Exodus 3: 1 – 15 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 

schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te 

weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 

steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg 

van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER 

aan hem in een vuur dat uit een doornstruik op-

vlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en 

toch niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het 

dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 

wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 
4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, 

riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik 

luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ 

waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 

want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de 

God van je vader, de God van Abraham, de God 

van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte 

zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk 

er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten 

over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 

lijden. 8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de 

macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen 

uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te 

brengen, een land dat overvloeit van melk en ho-

ning, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 

Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 
9De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij door-

gedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egypte-

naren hen onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou nu 

naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit 

Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao 

zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 
12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor 

jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het 

volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij 

deze berg vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten 

ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorou-

ders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de 

naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 
14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. 

Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN 

heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen 

Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij ge-

stuurd, de God van uw voorouders, de God van 

Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 

En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met 

die naam wil ik worden aangeroepen door alle ko-

mende generaties.’” 

 



ZINGEN: lied 319 

“Alles wat er staat geschreven” 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Solozang Ronkje: “Make me a channel”  

 

2e LEZING: Lucas 20: 27 – 38 
27Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een op-

standing is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: 
28‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorge-

schreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn 

vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met 

die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor 

zijn broer. 29Nu waren er zeven broers. De eerste 

was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30daarna 

trouwde de tweede broer met de vrouw 31en vervol-

gens de derde, en toen de andere broers, maar alle 

zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32Ten 

slotte stierf ook de vrouw. 33Wiens vrouw is ze dan 

bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met 

haar getrouwd geweest.’ 34Jezus zei tegen hen: ‘De 

kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehu-

welijkt, 35maar wie waardig bevonden is deel te krij-

gen aan de komende wereld en aan de opstanding 

van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 
36Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als 

engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel 

hebben aan de opstanding. 37Dat de doden opge-

wekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk ge-

maakt in de tekst over de doornstruik, waar hij 

spreekt over de Heer als de God van Abraham en de 

God van Isaak en de God van Jakob. 38Hij is geen 

God van doden, maar van levenden, want voor hem 

zijn allen in leven.’ 

 

ZINGEN: lied 807 

“Een Mens te zijn op aarde” 

 

 

PREEK 

 

7-Up zingt: “Ride the morning” 

 

ZINGEN: lied 840  

“Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom” 

 

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

IN GEDACHTENIS: Willem Dorgelo 

 

ZINGEN: lied 961 

“Niemand leeft voor zichzelf” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

Solozang Hans: “How long” 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 425 

“Vervuld van Uw zegen” 

 

Dames 7-Up: “Irish blessing” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De kaarsendrager brengt het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter haar aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

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

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: jeugdwerk De Sleutel: 

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en 

Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, 

de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep 

gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het 

aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten? 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Ontwikkelingssamenwerking. 

Bangladesh: koken met het oog voor het klimaat 

Naast de collecten in de zendingsweken is dit een extra collecte voor projecten van Kerk in Actie die met 

respect voor mens en milieu levens voorgoed veranderen. Zoals in Bangladesh. De Christelijke Commissie 

voor Ontwikkeling in Bangladesh heeft een plan ontwikkeld voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het 

verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel dat een minimum aan zuurstof gebruikt, 

zet het hout voor 50% om in houtskool. Door organische mest aan de houtskool toe te voegen, kan het ge-

bruikt worden voor bodemverrijking. Het resultaat: een rijke oogst. Voor de gebruikers van de zogenoemde 

Akha is er het voordeel dat er binnenshuis minder rookontwikkeling is en het dus beter voor de gezondheid 

is. Via uw bijdrage in de collecte kan Kerk in Actie dit mooie project ondersteunen. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië. 

 

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

❖ Mevr. Winkels, Wilhelmina, en naar 

❖ Dhr. en mevr. Mannessen. 


