
Christus Koning, Zondag 24 november 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. Jan Esveldt, Amersfoort 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Manita Staps 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Dirk Boer 

Lichtdragers: Chris en Robin v.d. Vosse 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 283: 1 t/m 5 

 

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: Psalm 46: 1 en 2 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED(zo mogelijk staande): Lied 302: 1,2,3 

 

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: Maleachi 3: 19 t/m 24 
19Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. 

Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedra-

gen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte 

van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van 

de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van 

hen overblijven. 20Maar voor jullie die ontzag voor 

mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de 

zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar 

vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal 

hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 
21Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag 

die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof 

onder jullie voeten – zegt de HEER van de hemelse 

machten. 
22Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn die-

naar, aan wie ik op de Horeb regels en wetten heb 

gegeven die gelden voor heel Israël. 23Voordat de 

dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ont-

zagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24en hij 

zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met 

hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun 

ouders. Anders zou ik het land volledig moeten ver-

nietigen. 

 

ZINGEN: Lied 967: 1, 5, 6 en 7 

 

2e LEZING: Lucas 21: 5 t/m 19 
5Toen er gesproken werd over de tempel, over de 

mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij ver-

sierd was, zei hij: 6‘Wat jullie hier zien – er zullen 

dagen komen waarop geen steen op de andere zal 

blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7Ze stelden 

hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat alle-

maal gebeuren en aan welk teken kunnen we het 

herkennen?’ 8Jezus zei: ‘Let op, laat je niet mislei-

den. Want er zullen velen komen die mijn naam ge-

bruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is ge-

komen.” Volg hen niet! 9Als jullie berichten horen 

over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die 

dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog 

niet meteen het einde.’ 10Hij vervolgde: ‘Het ene 

volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het 

ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het an-

dere, 11er zullen zware aardbevingen komen en 

hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen 

aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen 

verschijnen. 12Maar eerst zullen jullie worden mis-

handeld en vervolgd en uitgeleverd aan de syna-

gogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevan-

genis en worden voorgeleid aan koningen en gou-

verneurs omwille van mijn naam. 13Dan zullen jullie 

moeten getuigen. 14Bedenk wel dat jullie je verde-

diging niet moeten voorbereiden. 15Want ik zal jullie 

woorden van wijsheid schenken die door geen van 

je tegenstanders kunnen worden weerstaan of 

weersproken. 16Zelfs je ouders en broers, verwan-

ten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van 

jullie zullen worden terechtgesteld, 17en jullie zullen 

door iedereen worden gehaat omwille van mijn 

naam. 18Maar geen haar van je hoofd zal verloren 

gaan. 19Red je leven door standvastigheid! 



 

ZINGEN: Lied 462: 1 t/m 5 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 749: 1 t/m 3 

 

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): Lied 871: 1 t/m 

4 

 

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. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Kerstactie: 

Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond 

kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de 

diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw steun 

zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Pastoraat 

Eenzaamheid draaglijk maken 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle ge-

meenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk 

ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen 

Eenzaamheid. Ook biedt zij plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips aan rond dit thema, en on-

dersteunt initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te 

vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jon-

geren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan 

aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan 

vanuit de gemeente draagkracht aangeboord worden. 

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

❖ Mevr. Nikkels, en naar 

❖ Mevr. Kamminga. 

 

 

 


