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Zondag 1 maart 2020 – 1ste van de Veertigdagentijd 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Gery Versteegt 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Irma Koch 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De gemeente gaat staan 

 

INTOCHTSLIED (psalm van de zondag):  

psalm 91: 1, 2 en 7  

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

BEGINWOORDEN 

v: Eeuwige, onze God,  

wij die U nooit hebben gezien, 

a: ziet Gij ons aan. 

v: Wij die van U hebben gehoord, 

a: hoor Gij ons aan. 

v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 

a: wees onze hulp, 

v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 

a: maak alles nieuw, 

v: en dat Gij ons bij name kent, 

a: leer ons U kennen. 

v: Die Bron van Leven wordt genoemd, 

a: doe ons weer leven. 

v: Die heet: Ik zal er zijn, 

a: wees hier aanwezig.  

 

v:   Genade en vrede van God onze Vader,  

   van Jezus Christus, de Zoon,  

   door de heilige Geest. 

a:   Amen. 

 

De gemeente gaat zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

ZINGEN: ‘Veertig dagen’, 

coupletten door cantorij, refrein door allen 

Uit: “Als de graankorrel sterft… Oratorium voor de 

Veertigdagentijd en Pasen” 

 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

tot de winter is gegaan 

en het lengen van de dagen  

kou en duister gaan verjagen 

en het leven op zal staan. 

 

 

Refrein (door allen): 

 
Veertig weken duurt het groeien 

van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder 

tot het klaar is om te komen, 

volheid is en nieuw begin. 

Refrein 

 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen 

hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn. 

Refrein 

 

STILTE 

In de veertigdagentijd geen glorialied; dit klinkt 

pas weer in de Paaswake 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Hierna gaan de kinderen naar de 

kindernevendienst 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

LIED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:  

lied 324, 1 allen, 2 cantorij, 3 allen – ‘Wat vrolijk 

over U geschreven staat’, 

 

LEZEN: Exodus 3: 1-18 

 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het 
steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg 
van God. 2Daar verscheen de engel van 
de HEER aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in 
brand stond en toch niet door het vuur werd 



2 
 

verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? 
dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van 
dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat 
Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 
‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde 
Mozes. 5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde 
de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond 
waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je 
vader, de God van Abraham, de God van Isaak en 
de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want 
hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk 
er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten 
over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 
lijden. 8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de 
macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen 
uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te 
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is 
tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de 
Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur ik 
jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, 
uit Egypte wegleiden.’  
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God 
antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het 
teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit 
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze 
berg vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga 
en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij 
gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van 
die God?” Wat moet ik dan zeggen?’  
14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. 
Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER 

ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij 
tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 
En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met 
die naam wil ik worden aangeroepen door alle 
komende generaties.’” 16Laat de oudsten van Israël 
bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de 
God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de 
God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft 
gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt 
aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. 17Ik 
heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg 
te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit 
van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, 
de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten.’” 18Je zult bij de oudsten van Israël 
gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar 
de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, 
de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, 
en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de 
woestijn in te trekken om de HEER, jullie God, offers 
te brengen. 
 
STILTE om ons de tekst eigen te maken 

 
 

ZINGEN: ‘Een lied aan die ons ziet’,  
1 cantorij, 2-5 allen 
Bundel: Zangen van Zoeken en Zien 

 
2. Die het zuchten van de mensen 
in Jouw diepste stilte hoort: 
kreten, woede en verwensing, 
stille onmacht zonder woord. 
Open Jij nu onze oren, 
geef geslagen mensen stem, 
niemand mag bij Jou verloren, 
niet in onmacht vastgeklemd. 
 

3. Jij die weet wat in ons omgaat, 

die ons kent en van ons houdt, 

roept ons wakker dat wij opstaan 

tegen wat ons tegenhoudt. 

Wees geweten in Jouw mensen, 

in het vragen van een kind, 

in de liefde zonder grenzen 
waar de een de ander vindt. 
 

4. Jij daalt af, komt in ons midden, 

zingt met ons het levenslied, 

Jij komt onze huizen binnen 

met hun vreugde en verdriet. 

Wees nabij in onze dagen, 

in de nachten zonder zicht, 

wil de toekomst met ons wagen, 

laat ons leven in Jouw licht. 

 

5. Jij trekt mee om te bevrijden, 

brengt ons naar de overkant. 

Daar zul Jij de mensen leiden 

naar jouw toekomst: goed nieuw land. 

Ga met ons een weg van vrede, 

neem ons allen bij de hand, 

dat wij ons gedragen weten 

naar jouw toekomst: goed nieuw land. 
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OVERDENKING  

 

Tijdens de overdenking zingt de cantorij:  

‘Dood en verrijzenis’  Uit: “Als de graankorrel sterft…” 

 

Dood en verrijzenis? Welke dood en welk verrijzen? 

En welk leven moet gegeven voordat het gered kan 

zijn? Dood en verrijzenis. 

 

Dood en verrijzenis? Wie is aan zichzelf verloren als 

hij heel de wereld wint? Welke schade, welke dood? 

Dood en verrijzenis.  

 

Dood en verrijzenis? Woorden die wij niet begrijpen 

als een weg naar zielsgeheimen? Onrust die ons 

vaag bekruipt. Dood en verrijzenis. 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: ‘God heeft zijn naam gezegd’  

Bundel: Zij zingen zich een weg 

Melodie: lied 650 ‘De aarde is vervuld’ 

 

1. God heeft zijn naam gezegd  

– Ik zal er zijn voor jou –  

Hij gaat met je op weg, 

Hij blijft je eeuwig trouw. 

 

2. Geloof Hem op zijn woord, 

Hij spant zich voor je in, 

Hij trekt je in zijn spoor, 

bemint je als zijn kind. 

 

 

 

 

3. Een bondgenoot is God, 

voor wie geen leven heeft. 

Hij zal er zijn voor ons 

als droefheid ons beweegt. 

 

4. De schepping is in nood, 

God brengt ons aan het licht, 

Hij stelt op ons zijn hoop, 

zalig wie vrede sticht. 

 

5. God heeft zijn naam gezegd, 

wij nemen Hem ter hand. 

Wij gaan met God op weg, 

Hij staat aan onze kant. 

 

GEDACHTENIS: Elizabeth Mink - den Dikkenboer 

ZINGEN: lied 905, 1 en 4 – ‘Wie zich door God 

alleen laat leiden’ 

 

GEBEDEN, en zingend bidden we 

lied 542, 1, 3 en 4 – ‘God roept de mens op weg 

te gaan’ 

 

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 536 ‘Alles 

wat over ons geschreven is’ 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

MUZIEK 

 

 

 

 

 

COLLECTE: 

1. Diaconie - Individuele hulpverlening: de wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en 

verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, 

vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een 

schuldhulpmaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de meest urgente financiële nood te 

lenigen, waardoor er emotioneel en financieel weer ruimte komt voor herstel en balans. 

2. Wijkkas 
3 (uitgang). Kerk in Actie - Veertigdagentijdcollecte: hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in 
rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote 
toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn 
ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de 
storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en 
men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een 
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte! 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: 

• Mevr. van Dulmen, en naar 

• Mevr. Kamerbeek-van Ekeris. 

 

 


