
Zondag 23 februari 2020 -7e zondag na Epifanie 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Anja Fijnvandraat-de Ridder 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Teun Kalter 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De gemeente gaat staan 

 

PSALM OM MEE TE BEGINNEN 

Psalm 67:1,3 

 

BEGROETING 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

v:   De Heer zij met u 

g:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

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 NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN 

HANDEN.  AMEN. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

GEBED OP DE DREMPEL 

v : Hoor ons aan, eeuwige God, 

g:  HOOR NAAR ONS BIDDEN 

v: Gij, die ons hart aanziet 

    Gij, die onze diepten peilt, 

g:  BLIJF ONS NIET VERBORGEN. 

v: Wij herkenden U niet, 

    wij zochten onszelf. 

g: GIJ, HEER, VERGEEF ONS. 

v: Doe ons herleven 

    en maak ons weer nieuw 

g: GEEF ONS UW GENADE. 

v: Breng ons in het reine 

    met U en met elkaar. 

g: ZEGEN ONS MET VREDE 

    EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 

   AMEN 

 

GEBED OM ONTFERMING: Lied 851:1-6 

 

v: 

Hier zal de hoop vervliegen, 

geloof zal zijn gedaan- 

wat overblijft is liefde. 

Breekt zo de morgen aan? 

 

 

 

De schaduw en de schuld zijn 

ten laatste afgelegd. 

Zullen wij dan gehuld zijn 

in U, Gij levend licht? 

 

GLORIALIED Lied 851:9,10 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de 

kinderkring gaan 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

v:Grote God, Gij hebt het zwijgen 

  met uw eigen 

  met uw lieve stem verstoord. 

  Maak de weg tot U begaanbaar 

  weest verstaanbaar; 

  spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

ZINGEN: Lied 317:2,3 

 

1e LEZING: Exodus 22: 20-26 
20Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of 

onderdrukken, want jullie zijn zelf vreemdelingen 

geweest in Egypte. 21Weduwen en wezen mag je 

evenmin uitbuiten. 22Doe je dat toch en smeken zij 

mij om hulp, dan zal ik zeker naar hen luisteren: 23ik 

zal in woede ontsteken en ieder van jullie doden, 

en dan zullen jullie eigen vrouwen weduwe worden 

en jullie kinderen wees. 
24Als je geld leent aan iemand van mijn volk die 

armoede lijdt, gedraag je dan niet als een 

geldschieter en vraag geen rente van hem. 25Als je 

iemands mantel als onderpand neemt, moet je die 

voor zonsondergang aan hem teruggeven, 26want 

hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. 

Waarmee moet hij zijn lichaam anders beschermen 

als hij gaat slapen? Als hij mij om hulp smeekt, zal 

ik naar hem luisteren, want ik ben een genadige 

God. 

 

Psalm 71: 17-18 
17God, u onderwees mij van jongs af aan, 

en steeds nog vertel ik uw wonderen. 
18Nu ik oud en grijs ben, 

verlaat mij niet, o God, 

zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, 

kan verhalen van de macht van uw arm. 

 

ZINGEN: Psalm 71:9,10 



 

2e LEZING: Mattheüs 5:33-48 
33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het 

volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de 

Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34En 

ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch 

bij de hemel, want dat is de troon van God, 35noch bij 

de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij 

Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 
36zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog 

niet één van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie 

ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt 

komt voort uit het kwaad. 
38Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog 

voor een oog en een tand voor een tand.” 39En ik zeg 

jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar 

wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang 

toe te keren. 40Als iemand een proces tegen je wil 

voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem 

dan ook je bovenkleed af. 41En als iemand je dwingt 

één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met 

hem op. 42Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je 

niet af van wie geld van je wil lenen. 
43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet 

je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44En ik zeg 

jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen 

van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers 

opgaan over goede en slechte mensen en laat het 

regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou 

liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als 

jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk 

bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? 

Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus 

volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

 

RESPONS: HALLELUJA, HALLELUJA 

Lied 338b 

 

OVERDENKING: 

 

ZINGEN: Lied 422:1,2,3 

 

DE DIENST VAN DE GEBEDEN 

 

v: De Heer zij met u 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

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 425 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

MUZIEK 

 

 

 

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat: 

Hulp voor mensen zonder papieren In Nederland leven naar schatting 30.000 migranten zonder 

verblijfsvergunning. Dat zijn arbeidsmigranten en ook mensen die asiel hebben aangevraagd, maar geen 

verblijfsvergunning hebben gekregen en niet terug kunnen naar het land van herkomst. Kerk in Actie 

ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in 

Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. 

Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken? 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Plaatselijke missionair werk. 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk missionair werk. Vanuit de verschillende wijken worden 

initiatieven ontwikkeld om mensen met het evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we graag 

ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is uw bijdrage zeer welkom. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

• Dhr. Buitenhuis, en naar 

• Mevr. Koch. 

 

 

 


