
5e zondag na Epifanie (Zondag 9 februari 2020) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Nico Sjoer 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Sharon Staps 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De gemeente gaat staan 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 18: 1 en 8 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

BEGINWOORDEN 

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 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

KYRIE- EN GLORIALIED: Lied: 299j  

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de 

kindernevendienst gaan 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Exodus: 1 

Dit zijn de namen van de zonen van Israël die samen 

met hem, Jakob, naar Egypte waren gekomen, ieder 

met zijn gezin: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, 

Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Jozef 

was al langer in Egypte. In totaal waren daar toen 

zeventig personen die rechtstreeks van Jakob 

afstamden. Jozef en zijn broers en al hun 

generatiegenoten stierven, maar hun nakomelingen 

kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten 

zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het 

hele land bevolkten. 

Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, 

die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: ‘De 

Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten 

 

 

we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk 

nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt 

en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd 

tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 

Er werden slavendrijvers aangesteld die de 

Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten 

voor de farao de voorraadsteden Pitom en 

Raämses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten 

onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze 

breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een 

afkeer van hen kregen. Daarom beulden ze hen af 

en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar 

werk: ze moesten stenen maken van klei en op het 

land werken, en ze werden voortdurend 

mishandeld. 

Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse 

vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het 

volgende: ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de 

bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van 

het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden; 

is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’ Maar 

de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en 

deden niet wat de koning van Egypte hun had 

opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. 

Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. ‘Wat 

heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat 

u de jongens in leven?’ De vroedvrouwen 

antwoordden de farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen 

zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat 

ze hun kind al gebaard hebben voordat de 

vroedvrouw er is.’ God zegende het werk van de 

vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. 

En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God 

hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. 

Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om 

alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de 

Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven. 
 

ZINGEN: Psalm 42: 1, 2 en 3 

 

2e LEZING: Matteüs 5: 13-16 

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout 

zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 

gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, 

het wordt weggegooid en vertrapt. 

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven 

op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men 

steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 

onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet 

hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor 

ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor 

de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en 

eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

 



ZINGEN: Lied: 339a 

 

OVERDENKING 

 

ZINGEN: Lied 974 

 

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 973 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

MUZIEK 

 

 

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Kerk en vluchteling: 

Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen 

naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep doen op 

het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten 

en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor deze Stichting. Daarmee 

kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen 

worden. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: collecte Catechese en Educatie – Relevant en modern trainingsaanbod. 

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te 

groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend 

en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended training’ Nieuwe 

Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er 

naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers 

blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de 

Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan 

bij. 

In de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

• Mevr. Bos-Nijhof, en naar 

• Mevr. Henner. 

 

 

 

 


