
Zondag Epifanie, 5 januari 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

  Voorganger: Egbert Fokkema 

  Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Reinder Torenbeek 

Thema ‘De LICHTkrant van de Goede Herder(s) 

in het nieuwe jaar 2020….’ 

 
Orgelspel 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

De gemeente gaat staan 

 

Zingen: ‘Om Licht te zien..’ (melodie: Ps. 118): 

 
Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van 

mensen wereldwijd, die waakzaam van de vrede 

dromen en werken aan gerechtigheid. Ontsteek het 

vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman tot 

nieuwe mensen zijn geboren, vrienden met vrede 

hand in hand. 

Om licht te zijn voor alle landen, een gloed die 

warmte geeft en hoop, een bron van brood in alle 

handen: de hemel houden wij ten doop. Kom aan 

het licht, kom weer tot wereld, neem wanhoop weg 

en duisternis, laat zonder last van leugens leven het 

mensenkind dat toekomst is. 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

Onze Hulp 

 

V: Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: onder de hoede van de hemel schuilen wij 

God, bij U en bij elkaar 

G: onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten 

leven 

V: in Uw licht klaart onze dag op, wordt zelfs 

de nacht ons als de dag 

G: dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar 

V: en vol vertrouwen en in vrede samenleven, 

G: in de verwachting van uw zegen 

 

De gemeente gaat zitten 

 

Zingen: Lied 518 vs 1 en 4 

 
 

GEBED 

 

Hartversterker (uit het leven gegrepen)  

Even praten met de kinderen, die daarna naar de 

kinderkring gaan 

 

Zingen: Lied 498 vs 2, 3 en 4 

 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

 

Gebed om Gods Geest bij het openen en 

verstaan van Zijn Woord 

 
OT-lezing: Jesaja 60 vs 1-6 (BiGT) 

601Jeruzalem, wees niet langer bedroefd. Laat het 

licht over je schijnen, het licht van de Heer. Hij komt 

naar je toe als een stralende zon. 2Alle volken leven 

in het donker, de hele aarde is zo donker als de 

nacht. Maar over jou schijnt het licht van de Heer. 

Iedereen ziet dat stralende licht. 3De volken en hun 

koningen, ze komen allemaal naar je toe, 

Jeruzalem. Ze volgen allemaal dat stralende licht, 

ze willen allemaal naar die schitterende stad. 
4Doe je ogen maar open, Jeruzalem, en kijk om je 

heen. Daar komen je inwoners aan! Ze komen 

allemaal naar je toe, vanuit verre landen. Andere 

volken brengen hen veilig thuis. Ze dragen je 

inwoners alsof het hun eigen kinderen zijn. 
5Jeruzalem, kijk! Je ogen zullen stralen van 

blijdschap, en je hart zal bonzen van vreugde. 



Die volken brengen ook geschenken voor je mee. Ze 

nemen hun rijkdommen mee uit verre landen. 6Ze 

brengen veel kamelen mee, jonge kamelen uit 

Midjan en Efa. En de mensen uit Seba komen met 

veel wierook en goud. Zij vertellen allemaal hoe 

machtig de Heer is. 

 

Zingen: Lied 444 vs 1, 2, 4 en 5 

 

NT- Lezing: Matteüs 2 vs 1-12 (BiGT) 

 
21Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in 

Judea. Herodes was op dat moment koning. 

Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze 

mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het 

oosten, uit een ver land. 2Ze vroegen aan de mensen 

in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die 

kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. 

Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we 

gekomen om de nieuwe koning te eren.’ 
3Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij 

vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem 

schrokken. 
4Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar 

komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias 

geboren worden?’ 5Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, 

want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar 

staat: 6«Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de 

belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem 

komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk 

van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.»’ 
7Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim 

bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze 

de ster voor het eerst gezien hadden. 8Daarna zei hij: 

‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies 

is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan 

mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe 

gaan om hem te eren.’ 
9-10Na het gesprek met Herodes gingen de wijze 

mannen op weg. En opeens was daar de ster weer 

die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster 

weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de 

weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind 

was. 
11 De wijze mannen gingen naar binnen. Daar 

zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze 

knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem 

de dure geschenken die ze meegebracht hadden: 

goud, wierook en mirre. 
12 ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In 

de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet 

teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs 

een andere weg terug naar hun land. 

 

Zingen: Lied 476 vs 1 en 4 

 

Uitleg/verkondiging 

 

Kijken en luisteren naar: ‘Ik zal er zijn…’ (Sela, 

2013)  

 
Zingen: Psalm 119 vs 40 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

Slotlied: 482 vs 1 (zo mogelijk staande) 

 
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

 

 

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

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Gemeentediaconaat: 

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  Voor 

gemeenteleden die bij ziekte en langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken van meeleven, thuis 

ontvangen zijn ze vaak heel bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar elkaar zo belangrijk. De 

diaconie draagt voor een deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. 

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., Gerritsen-Mulder, en naar 

- Mevr., den Brok. 


