
6e zondag van de herfst, 25 oktober 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. P. Lindhout 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Fenny Meijer-van Klompenburg 

Lector: Riek van Dijk 

Muziek: Dirk Boer en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 

De psalm van deze zondag: Psalm 138: 1, 2, 4  

(zanggroep) 

 

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel / ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd / ik U mijn beden. 

Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

 

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij / en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt / het U, o Here! 

Als Gij hun ’t woord van uw verbond 

met eigen mond / hebt willen leren. 

 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand / zal redding geven. 

De Heer is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o levensbron, / wil bijstand zenden. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

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 laat varen het werk dat zijn 

hand aan heel de schepping begon! 

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen. 

 

We gaan zitten 

 

INLEIDING 

 

Zingen: Lied 361: 1, 4, 7 (zanggroep) 

 

1. Er heeft een stem gesproken, 

de Heer was daar! 

Antwoord Hem vastbesloten, 

sta voor Hem klaar! 

 

4. Het woord, van God gegeven, 

brengt ommekeer, 

het voedt ons in het leven, 

is vol verweer. 

 

7. De koning nu der eeuwen, 

eeuwig de Heer, 

heerlijk, onzienlijk, enig, 

zij kracht en eer! 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

Zingen: Lied 1008 (zanggroep) 

 

1. Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleugelen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

2. Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier beneden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart. 

 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

 

 



1e LEZING: Openbaring 1: 1-7 

 
1Openbaring van Jezus Christus, die hij van God 

ontving om aan de dienaren van God te laten zien 

wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn 

engel deze openbaring laten meedelen aan zijn 

dienaar Johannes. 2Johannes maakt bekend wat 

God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus 

heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. 
3Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die 

deze profetie horen en zich houden aan wat hier 

gezegd wordt. Want de tijd is nabij. 

Aan de zeven gemeenten 
4Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. 

Genade zij u en vrede van hem die is, die was en 

die komt, en van de zeven geesten voor zijn 

troon, 5en van Jezus Christus, de betrouwbare 

getuige, de eerstgeborene van de doden, de 

heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die 

ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd 

door zijn bloed, 6die een koninkrijk uit ons gevormd 

heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, 

zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, 

tot in eeuwigheid. Amen. 
7Hij komt te midden van de wolken, en dan zal 

iedereen hem zien, ook degenen die hem 

doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen 

over hem weeklagen. Ja, amen. 

 

ZINGEN: Gezang 231 (uit Liedboek voor de 

Kerken 1973) (zanggroep) 

 

1. Wij knielen voor uw zetel neer 

wij, Heer en al uw leden, 

en eren U als onze Heer 

met lied’ren en gebeden. 

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige, 

o Eerstgeboren’ uit de dood 

zich diep eerbiedig buige! 

 

2. Die ons, gereinigd door uw bloed, 

tot priesters hebt verheven, 

en ons de hoge rang, de moed 

van koningen gegeven, 

U zij de roem, U zij de lof, 

U de eerkroon opgedragen! 

Geheel de aard’ en ’t hemelhof 

moet van uw eer gewagen. 

 

3. U, die als Heer der heerlijkheid 

verreest tot heil der volken, 

verwachten wij in majesteit 

eens weder op de wolken. 

Hij komt, elks oog zal Hem dan zien, 

ook die Hem heeft doorsteken! 

Elk zal Hem juichend hulde bien 

of om ontferming smeken. 

 

4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 

die dag zal zeker komen. 

Het licht, dat aan de kim verschijnt, 

wordt reeds van ver vernomen. 

Ja, halleluja, ja Hij komt! 

Juicht, mensen, eng’len, samen. 

Juicht met een vreugd, die ’t al verstomt, 

juicht allen! Amen, amen! 

 

2e LEZING: Matteüs 11: 25-27 

 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van 

hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen 

en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze 

aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26Ja, Vader, 

zo hebt u het gewild. 27Alles is mij toevertrouwd door 

mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de 

Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de 

Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil 

openbaren. 

 

VERKONDIGING 

 Openbaring van Jezus Christus 

 die Hij van God ontving 

 om aan de dienaren van God te laten zien 

 wat er binnenkort gebeuren moet 

 Openbaring 1: 1 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Psalm 149: 1, 4, 5 (zanggroep) 

 

1. Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang de Heer verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

4. Gods lof zal in hun lied weerklinken. 

En in hun rechterhand zal blinken 

een zwaard dat voor de trots der volken 

Gods wrake zal vertolken. 

De tirannen die God weerstaan 

zullen zij in de boeien slaan. 

Zij juichen nu het bruut geweld 

voorgoed wordt neergeveld. 

 

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven, 

Gods volk in volle vrede leven. 

De boze vijand is verslagen. 

Prijs ’s Heren welbehagen! 

Na het duister der wereldnacht 

blinkt de luister van Gods geslacht 

Hemel en aarde stemmen saam 

en prijzen ’s Heren naam. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
IN GEDACHTENIS: Herman Cornelis ten Hove 
(Harrie) 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

responsie: Schenk geloof in uw liefde en trouw 

 



MEDEDELINGEN 

Collectedoelen en bloemengroet. 

 

SLOTLIED: Lied 864: 1, 5 (zanggroep) 

 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 

juich, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

5. Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al ’t goede 

nu en in eeuwigheid. 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

COLLECTE: 

Collecte 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. Kerstactie 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. Klomp-de Graaf en naar  

Mevr. Verbeek-Leusink. 

 


