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MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 
LIED: 98, 1 en 2 
 
1Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2Ja, Hij is ons trouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

 

v:   De Heer zij met je! 

a:   Met jou zij de Heer! 

 

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! 

  

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

LIED: ‘Om de mensen, godverlaten’ 

Uit: Zangen van Zoeken en Zien, nr. 338 

Melodie: lied 801 
 
1Om de mensen, godverlaten 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Jij zou er zijn. 
 

 

2Om de haat en om de oorlog,  
de verbittering, de pijn, 
om die eindeloze cirkel 
vragen wij: Zul Jij er zijn? 
 
3Tegen onrecht, tegen honger, 
tegen grootspraak, valse schijn, 
vieren wij de hoop op morgen, 
bidden wij: Zul Jij er zijn? 
 

              Allen, gesproken: 
4In een mens die helend leefde, 
in een woord, in brood en wijn, 
in ’t verlangen dat wij delen, 
zeg Jij ons: Ik zal er zijn. 
 
5In de mensen die volharden, 
trouw en onbevangen zijn, 
in wie opstaan, in wie troosten, 
weten wij: Jij zult er zijn. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

BIJBELLEZING: Mattheus 25: 31-46 
 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door 
luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij 
plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen 
alle volken voor hem worden samengebracht en 
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een 
herder de schapen van de bokken scheidt; 33de 
schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken 
links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts 
van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader 
gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 
dat al sinds de grondvesting van de wereld voor 
jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie 
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen 
mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was 
ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, 
of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer 
hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 
39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in 
de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.” 41Daarop zal hij ook de groep aan zijn 
linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, 
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat 
bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42Want 
ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had 



dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een 
vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt 
en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan zullen 
ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u 
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, 
ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u 
gezorgd?” 45En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker 
jullie: alles wat jullie voor een van deze 
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie 
ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige 
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen 
daarentegen het eeuwige leven.’ 
 
LIED: 316, 1 en 4 
 
1Het 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. 
 
4Het 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 

 

 
 
“Ik was ziek  en gij hebt mij verzorgd 
Ik zat vastgekluisterd in mijn kamer 
en gij hebt mij gebeld 
Ik was dakloos 
en gij hebt mij onderdak bezorgd 
Ik voelde me ontredderd en verward 
en gij hebt de stormen in mij gestild” 
 
In de toegewijde aandacht van mensen voor 
mensen, 
in de grenzeloze zorg van mensen voor elkaar, 
daar voelen we het diepste en hoogste menszijn, 
daar voelen christenen de hartenklop van het 
evangelie in deze tijd. 
 
In wat een mens voor een medemens over heeft, 
toont zich de kwaliteit van humaniteit 
én van religieus geloof.     - Jean-Paul Vermassen 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

WOORDEN VAN BARMHARTIGHEID 

 

v.   Brood zal ik geven en water als wijn, 

a.   een hand vol genade om mens van te zijn. 

 

v.   Kom je van verre en roept men je na –  

a.   ik noem je mijn naaste, wees welkom, 

      besta. 

 

v.   Is je beschutting verloren gegaan, 

a.   in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 

 

v.   Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 

a.   ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. 

 

v.  Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 

a.  ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 

 

v.  Als eens de dood je zal hebben begroet, 

a.  draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 

 

v.   Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, 

a.   met twee lege handen een koningskind 

      zijn. 
 
 
AFTREDEN & BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 

Inleiding, belofte en zegen, aanvaarding 

 

LIED: 981, 1, 2 en 5 

 
1Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

              Allen, gesproken: 
2Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 
5Daarom moet alles U aanbidden 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

 

 

GEDENKEN: dhr. Egbert Eikendal 

 

LIED: 961          (eerst gesproken, dan gezongen): 

v.   Niemand leeft voor zichzelf. 

a.   Niemand sterft voor zichzelf. 

v.   Wij leven en sterven voor God onze Heer: 

a.   aan Hem behoren wij toe. 

 



GEBEDEN, ONZE VADER  

              Afgewisseld met:  

Zie ons, uw mensen, 

bewaar ons in uw handen, 

breng ons naar uw vrede. 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

LIED: 423 

 
1Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
2Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht voor hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 
3Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

 

v.   Bevelen wij elkaar in de hoede van de 

      Eeuwige; 

a.   Zegene ons de grote naam! 

v.   Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 

v.   Voor wie zoeken in de stilte 

      naar een vuur voor hart en handen: 

a.   met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 

v.   Voor wie zingen op Gods adem 

      van de hoop die niet zal doven: 

a.   met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 

v.   Voor wie roepen om vrede,  

      van gerechtigheid dromen: 

a.   met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 

v.   Voor wie wachten in vertrouwen  

      dat de liefde zal blijven: 

a.   met vrede gegroet en gezegend met licht! 

 

v.   Het licht van Gods ogen gaat over je op! 

      De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

a.   met vrede gegroet en gezegend met licht! 

      Amen. 

 

We gaan nog even zitten.  

 

 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

Bij het verlaten van de kerkzaal,  

of over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

óf middels deze QR code: 

 

 
 

1. Diaconie: Jeugdwerk De Sleutel 
Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele 
en religieuze achtergronden in de Apeldoornse 
wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij 
De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op 
initiatief van welzijnswerk Stimenz, de Open 
Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep 
gestart. Inmiddels is er een bloeiende 
gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen 
dragen en is het aantal activiteiten gegroeid.  

2. Kerk 

3. Kerk in Actie: Bangladesh 
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh tijdens de 
moesson de rivieren buiten hun oevers. Met uw gift 
kunnen medewerkers van lokale partner-
organisaties van Kerk in Actie worden getraind in 
rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of 
aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed 
voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen 
beperken.  

 

BLOEMENGROET: 

Als teken van verbondenheid gaan de bloemen 

van deze week naar mw. Meijers en naar mw. 

Hulzebos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


