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GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. J. ter Avest 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Fenny Meijer-Klompenburg 

Lector: Rein van Dijk 

Muziek: Leen Jacobs en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: psalm 136:1,2,3 (zanggroep) 

 

1. Loof de Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 

Want zijn goedertierenheid 

zal bestaan in eeuwigheid. 

 

2. Geef de God der goden eer, 

jubel voor der heren Heer. 

Hij doet wonderen, Hij alleen 

trouw door alle tijden heen. 

 

3. Loof Hem die de hemel schiep, 

zijn verstand is grondloos diep. 

Hij bereidde zee en land. 

Eeuwig houdt zijn liefde stand. 

 

We gaan staan 

 

BEMOEDIGING EN GROET 

 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en die nooit loslaat het werk dat zijn hand 

aan de schepping begon. 

  

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 en van Jezus Christus, onze Heer. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

ZINGEN: lied 287:1,5 (zanggroep) 

 

1. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

 

 

 

 

5. Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

v    Zo bidden wij: 

a:   Heer, ontferm U 

 
GLORIALIED: psalm 146:1,3 (zanggroep) 
 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: Jesaja 45:1 t/m 7 

 
1Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die 

hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken 

onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor 

wie hij deuren opent –geen poort blijft gesloten:2Ik 

zal voor je uit gaan, ik zal ringmuren slechten, 

bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels 

stukbreken. 3Ik zal je verborgen schatten 

schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul 

je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, 

die jou bij je naam roept. 4Omwille van mijn dienaar 

Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je 

bij je naam geroepen en je met een erenaam 

getooid, ofschoon je me niet kende. 5Ik ben 

de HEER, er is geen ander, buiten mij is er geen 

god. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je me 

niet kende. 6Zo zal iedereen, van oost tot west, 

weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er 

is geen ander 7die het licht vormt en het donker 

schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben 

het, de HEER, die al deze dingen doet. 

 



ZINGEN: psalm 145:1,2 (zanggroep) 

 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 

Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 

ik zegen U voor eeuwig en altijd. 

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 

groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 

van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wonderen die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 

LEZING: Mattheus 22:15-22 

 
15Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te 

beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val 

konden lokken. 16Ze stuurden enkele van hun 

leerlingen samen met een aantal herodianen naar 

hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u 

oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft 

over de weg van God. We weten dat u zich aan 

niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers 

niemand naar de ogen. 17Zeg ons daarom wat u 

vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen 

of niet?’ 18Maar Jezus had hun boze opzet door en 

zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, 

huichelaars? 19Laat me de belastingmunt zien.’ Ze 

reikten hem een denarie aan. 20Hij vroeg hun: ‘Van 

wie is dit een afbeelding en van wie is het 

opschrift?’ 21Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ 

Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer 

is aan de keizer, en geef aan God wat God 

toebehoort.’ 22Ze waren zeer verbaasd toen ze dit 

hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. 

 

Acclamatie: 

 

v:  Verblijd u, nu en altijd 

a:  De Heer is nabij 

v:  Mijn leven til ik, God, naar U omhoog 

a:  op U vertrouw ik. 

(Uit lied 432 C en A) 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: lied 723:1 (zanggroep) 

 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

v: zo danken wij 

a: Heer, aanvaard onze dank 

           of 

v:   zo bidden wij 

a:   O Here, hoor naar mijn gebeden  

(uit psalm 143) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: lied 867:1,2 (zanggroep) 

 

1. Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

Zo hoog de hemel niet 

of daarheen reikt het lied, 

de aarde niet zo wijd, 

of God wordt lof bereid. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

 

2. Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

De kerk zingt schoon en luid 

het lied dat niemand stuit, 

het hart is ’t bovenal, 

dat eeuwig zingen zal. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

COLLECTE: 

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

of over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

of middels deze QR-code: 

1. Werelddiaconaat  

2. Goede Herderkerk 

3. Plaatselijk missionair 

werk 

 

BLOEMENGROET: 

Naar: mevr. Karreman en 

naar dhr. Veldwijk.



 


