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GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Nico Sjoer (Wageningen) 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Chris Dijkens 

Muziek: Reinder Torenbeek en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

 

INTOCHTSLIED: psalm 85 : 1 en 3 (zanggroep) 

 

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, 

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. 

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. 

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. 

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, 

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. 

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan 

en doe uw toorn niet over ons bestaan. 

 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 

De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Here die ons zegent met zijn goed. 

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 

 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

 
GLORIALIED: lied 705 : 1 (zanggroep) 
 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 
 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

 

 

LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 48,17-21 

 
17Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van 

Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie 

onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de 

weg die je gaat. 18Luisterde je maar naar mijn 

geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en 

je gerechtigheid als de golven van de zee.19Je 

nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten 

ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit 

worden uitgewist, maar voor altijd bij mij 

voortleven. 20Trek weg uit Babel, ontvlucht de 

Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het 

horen, laat weten tot aan de einden der aarde: 

‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ 21Hij voert 

zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst 

lijden; hij laat water voor hen stromen uit de rots, 

hij klieft een rots en het water gutst eruit. 

 

 

ZINGEN: lied 659 : 1, 4 en 6 (zanggroep) 

 

1. Kondig het jubelend aan, 

laat het de windstreken horen, 

doe het de aarde verstaan: 

God heeft ons wedergeboren! 

 

4. Wandelend in de woestijn 

hebben wij water gevonden 

springende als een fontein, 

bronnen geslagen als wonden. 

 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

zo zijn wij wedergeboren! 

Kondig het jubelend aan, 

laat heel de wereld het horen! 

 

 

 



LEZING UIT HET EVANGELIE: Matteüs 25,14-30  

 
14Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn 

dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan 

hen in beheer gaf. 15Aan de een gaf hij vijf talent, aan 

een ander twee, en aan nog een ander één, ieder 

naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16ging 

de man die vijf talent ontvangen had op weg om er 

handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf 

talent bij. 17Op dezelfde wijze verdiende de man die 

er twee had gekregen er twee bij. 18Degene die één 

talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer 

te verstoppen: hij begroef het. 
19Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug 

en vroeg hun rekenschap. 20Degene die vijf talent 

ontvangen had, kwam naar hem toe en 

overhandigde hem nog vijf talent erbij met de 

woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer 

gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij 

verdiend.” 21Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, 

je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 

betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een 

klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. 

Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22Ook 

degene die twee talent ontvangen had, kwam naar 

hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in 

beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij 

verdiend.” 23Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, 

je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 

betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, 

zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij 

het feestmaal van je heer.” 24Nu kwam ook degene 

die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: 

“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait 

waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt 

geplant, 25en uit angst besloot ik uw talent te 

begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” 26Zijn 

heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe 

dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb 

gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27Had 

mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan 

zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 

terugontvangen. 28Pak hem dat talent maar af en 

geef het aan degene die er tien heeft. 29Want wie 

heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar 

wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog 

worden ontnomen. 30En die nutteloze dienaar, gooi 

die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert 

en knarsetandt.” 

 

ZINGEN: lied 718 (zanggroep) 

 

1. God, die leven 

hebt gegeven 

in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 

moeten we U vergelden, - 

dank voor ’t dagelijks brood. 

 

2. Niet voor schuren, 

die niet duren, 

gaf Gij vruchtbaarheid, 

maar opdat op aarde, 

in uw goede gaarde, 

niemand honger lijdt. 

 

3. Maar wij rijken, 

ach, wij blijken 

hard en onverstoord. 

Open onze oren, 

Heer, opdat wij horen 

’t roepen aan de poort. 

 

4. Wil dan geven, 

dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 

Laat in goede daden 

’t woord van uw genade 

opgaan, sterk en vrij. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Allein Gott in der Höh sey Ehr (G.P. Telemann) 

 

ZINGEN: lied 713: 1, 2 en 5 (zanggroep) 

 

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 DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: lied 743 (zanggroep) 

 

1. Wij offerden aan goden 

ons leven en ons bloed, 

wij ademden ten dode, 

toen kwam ons tegemoet 



de bode van het woord 

en heeft met ons gebeden 

en bracht ons in de vrede: 

dank God voor Willibrord! 

 

2. Wij zongen met zijn allen 

uw lof als uit één mond, 

wij zijn uiteengevallen, 

o, maak ons weer gezond, 

van harte eensgezind: 

één lichaam, één verlangen, 

om adem te ontvangen, 

die in ons bidt en zingt! 

 

3. Weer teisteren de machten 

van duisternis en haat 

uw aarde en wij wachten 

weer op de dageraad. 

O God, roep ons opnieuw! 

O God, blijf ons bewaren 

in onze aardse jaren, 

in onze vreemde eeuw. 

 

4. Wij blijven op U hopen, 

uw toekomst, uw advent! 

Breek onze kerken open, 

zodat men U herkent 

ter wille van het woord, 

uw naam die wij belijden, 

als in de eerste tijden, 

de dag van Willibrord. 

 

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 overmaken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

 

of middels deze QR code: 

 

 
 

1. Individuele hulpverlening PKN 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. Burgers, en naar  

mevr. Kolfoort-v. den Bos. 

 

 


