
2e zondag van de herfst, 27 september 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Henk Boter 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Oege Wierda 

Muziek: Reinder Torenbeek en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: Lied 283 

1,3 en 5 gezongen 

2 en 4 gesproken door allen 

 

1. In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN naar Psalm 121 

v: Ik sla mijn ogen op naar de bergen 

 vanwaar komt mijn hulp? 

a: Onze hulp komt van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v: Hij zal je voet niet laten wankelen, 

 Hij zal niet sluimeren, je wachter.  

a: Nee, hij sluimert niet, 

 Hij slaapt niet, 

 de wachter van Israël. 

v: De Heer is je wachter, 

 de Heer is de schaduw 

 aan je rechterhand: 

a: overdag kan de zon je niet steken, 

 bij nacht de maan je niet schaden. 

v: De Heer behoedt je voor alle kwaad, 

 Hij waakt over je leven, 

a: de Heer houdt de wacht  

 over je gaan en je komen 

 van nu tot in eeuwigheid 

  AMEN 

 

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Afgesloten met: 

v:  Zo bidden wij samen 

a:  Heer, ontferm U 

Christus, ontferm U 

Heer, ontferm U 

 
GLORIALIED: Lied 713:1, 2 en 5 (koor) 
 
1.Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
 
2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 
5. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 



1e LEZING: 1 Koningen 3:4-15 
4Zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de 

belangrijkste offerhoogte van het land, om er te 

offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het 

altaar als brandoffer op. 5Die nacht verscheen 

de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ 

zei God, ‘ik zal het je geven.’ 6Salomo antwoordde: 

‘U bent uw dienaar, mijn vader David, altijd 

goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd 

was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U 

hebt hem een grote gunst bewezen door hem een 

zoon te geven die nu op zijn troon zit. 7U, HEER, mijn 

God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als 

koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb 

geen ervaring. 8Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren 

volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen 

is. 9Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, 

zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan 

maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik 

anders recht kunnen spreken over dit immense volk 

van u?’ 10Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom 

vroeg, 11en hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom 

vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de 

dood van je vijanden, maar om het vermogen om te 

luisteren en te onderscheiden tussen recht en 

onrecht – 12zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel 

wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken dat 

je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 13Ook waar 

je niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel 

rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je 

tijdens je leven zal evenaren. 14En als je mij 

gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en 

geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een 

lang leven schenken.’ 15Toen Salomo wakker werd, 

besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn 

terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het 

verbond met de Heer, waar hij brandoffers en 

vredeoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen 

voor het feestmaal uit. 

 

ZINGEN: Lied 313:1,3 en 5 (koor) 

 

1. Een rijke schat van wijsheid 

schonk God ons in zijn woord. 

Heb moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal erin aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

3. De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

 

5. O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luist´ren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer’, 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer 

 

2e LEZING: Matteus 7:7-11 
7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult 

vinden, klop en er zal voor je worden 

opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en 

wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 

opengedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn 

kind, als het om een brood vraagt, een steen zou 

geven? 10Of een slang, als het om een vis 

vraagt? 11Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je 

kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te 

meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede 

geven aan wie hem daarom vragen. 

 

ZINGEN: Lied 316:1, 2 en 4 (koor) 

 

1. Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

2. Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

OVERDENKING 

 

 

MUSICA PRO DEO 

Gespeeld wordt: Prière (Lemmens-Best) 

 

 

ZINGEN: Lied 848 

1,3 en 4 gezongen 

2 en 5 gesproken door allen 

 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 

aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 

 

 



2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 

het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

Elke voorbede afgesloten met: 

v: zo bidden wij samen 

a: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: lied 425 (koor) 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

 

v:  Wij gaan de nieuwe week tegemoet 

maar niet met lege handen: 

a:  Gods zegen bidden we elkaar toe 

Hijzelf gaat steeds vooraan 

Hoe ook je weg zal gaan. 

Geen mens weet waar en wat en hoe, 

toch mag je altijd hopen: 

God doet de toekomst open. 

v:  Zegen 

 

Allen antwoorden: Amen 

 

 

MUZIEK 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE: 

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

 

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

 

of middels deze QR code: 

 

 
 

1. Diaconaal aandeel binnenland 

2. Goede Herderkerk 

3. Vredesweek - Verlangen naar Vrede 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. de Bruijn, en naar  

mevr. Brouwer-Oosterman 

 

 

 

 


