
Zondag 8 maart 2020 – 2e v d 40 dagentijd Reminiscere 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dorine Keizer 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Fenny Meijer v. Klompenburg 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De gemeente gaat staan 

 

INTOCHTSLIED 556: t t/m 3 

 

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. 

 

DREMPELGEBED 

 

De gemeente gaat zitten 

 

ZINGEN: psalm van de zondag 25: 1 t/m 3 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Beantwoord met lied 281: 1 t/m 5 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de 

kindernevendienst gaan 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

V: De Heer zal bij u zijn 

A: De Heer zal u bewaren 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

Deze veertigdagen en alle dagen van ons 

leven. 

a: AMEN. 

 

EERSTE LEZING: Exodus 4: 18-31 

Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei 

tegen hem: ‘Ik zou graag teruggaan naar Egypte, om 

te zien of de mensen van mijn volk nog in leven zijn.’ 

‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro. De HEER zei Mozes 

nog in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon 

terugkeren, aangezien iedereen die hem naar het 

leven had gestaan gestorven was. Mozes zette zijn 

vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug  

 

naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. 

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu je teruggaat 

naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle 

wonderen laten zien waartoe ik je de macht heb 

gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij hardnekkig 

weigert het volk te laten gaan. En dan moet jij tegen 

de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn 

zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen 

mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat 

heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren 

zoon doden.”’ 

Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens 

overnachtten, kwam de HEER op hem af en 

probeerde hem te doden. Sippora pakte een 

scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon 

weg en raakte daarmee Mozes’ voeten aan, terwijl 

ze zei: ‘Een bloedbruidegom ben jij voor mij.’ (Ze 

noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ vanwege die 

besnijdenis.) Toen liet de HEER hem met rust. 

De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de 

woestijn in, Mozes tegemoet.’ Aäron was op weg 

gegaan en ontmoette Mozes bij de berg van God. 

Hij kuste hem en Mozes vertelde Aäron wat de 

HEER hem had opgedragen: wat hij moest zeggen 

en welke wonderen hij moest doen. Toen gingen 

Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar 

riepen ze de oudsten van Israël bij elkaar. Aäron 

herhaalde woord voor woord wat de HEER tegen 

Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen 

zien. De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; 

toen ze hoorden dat de HEER oog had gekregen 

voor hun ellende, knielden ze en bogen ze zich 

diep neer. 

 

 

ZINGEN: psalm 80: 1 en 7 

 

TWEEDE LEZING: Mattheüs 17:1-9 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 

diens broer Johannes met zich mee een hoge berg 

op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen 

veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde 

als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die 

met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord 

en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier 

zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een 

voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was 

nog niet uitgesproken, of de schaduw van een 

stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk 

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

vind ik vreugde. Luister naar hem!’ Toen de 

leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en 

verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam 



dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie 

hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen 

niemand meer, Jezus was alleen. 

Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien 

voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

 

ZINGEN: lied 543 

 

OVERDENKING: 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

ZINGEN: lied 605 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

Beantwoord met: lied 386 d 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 425 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Toerusting: 

Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de 

gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de 

diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de diakenen. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: collecte Missionair – pioniersplekken. 

Als kerk naar mensen toe 

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En 

hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren 

zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de 

mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de 

mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij 

de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De 

Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.  

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

• Mevr. van Harten -Immers, en naar 

• Mevr. de Bruijn. 

 

 


