
1e Zondag na Epifanie ”Doop van de Heer” 12 januari 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Anja Fijnvandraat-de Ridder 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Raymond van Schadewijk 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De gemeente gaat staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 100: 1,2,3,4 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

BEMOEDIGING 

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 NIET IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

DREMPELGEBED EN GEBED ONTFERMING 

 

KLEED (tekst bij psalm 66 van Anton Ent) 

Het leven valt in de plooi van uw naam. 

Optimisten steken loftrompetten 

en zwaaien met vlaggen. 

 

Hun hulpgeroep klinkt als een loflied. 

Ziekte wordt loutering bij genezing 

en verhoring grenst aan het inzicht  

dat u gaat zoals u gaat. 

 

Dit spel kan ik niet spelen. 

Mijn trompet klinkt vals 

en mijn vlag is gescheurd. 

  

Maar zodra iemand zingend rivieren 

laat dansen en beken doet springen 

valt uw naam in de plooi van mijn kleed. 

 

GLORIALIED Psalm 66: 1,2,7 

(We blijven zitten) 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de 

kinderkring gaan 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

v: De Heer zij met je. 

a: OOK MET JOU ZIJ DE HEER. 

 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jesaja 42: 1 t/m 9 
1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 

ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 

zal hij het recht op aarde vestigen; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgehamerd 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 

mensen 

en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 

Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 

noch de lof die mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 

en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 

nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. 

 

ZINGEN: Psalm 146c: 1,3 

 

2e LEZING: Mattheüs 3: 13 t/m 17 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan 

om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar 

Johannes probeerde hem tegen te houden met de 

woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, 

en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat 

het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op 

deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 

stemde Johannes ermee in. 16Zodra Jezus gedoopt 

was en uit het water omhoogkwam, opende de 

hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van 

God als een duif op hem neerdaalde. 17En uit de 

hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 

hem vind ik vreugde.’ 

 

 



ZINGEN: Lied 522: 1,2  

 

OVERDENKING 

 

ZINGEN: Lied 346: 1,2,3,4,9,10 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

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 675: 1,2 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

MUZIEK 

 

 

.

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Citypastoraat: 

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terechtkunnen 

voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in de winter ruimer 

open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale 

werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de 

voortzetting van dit werk mogelijk maakt. 

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. Kolfoort, en naar 

• Mevr. Jansen-van Zutphen. 

 

 


