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GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. J. ter Avest 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Truus Janssen 

Lector: Oege Wierda 

Muziek: Reinder Torenbeek en de zanggroep 

 

MUZIEK 

 

DE DIENST VAN DE VOOREREIDING 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: psalm 103:1,3 

 
1Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
3Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

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 288 

 

Goedemorgen, welkom allemaal, 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn! 

God, ik vraag U, kom in onze kring. 

Wees erbij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal 

verteld in mensentaal. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

v    Zo bidden wij: 

a:   Heer, ontferm U over ons 

 

Een moment van stilte i.v.m. de Adventstijd. 

 
Zingen: psalm 146: 1,3 
 
1Zing, 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. 
 
3Heil 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 BIJBEL 

 

LEZING: Spreuken 8: 22-36 

 
22De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, 

toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst 

mij. 
23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er 

was, 

nog voor de aarde vorm kreeg. 
24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik 

voortgebracht, 

nog voor de bronnen met hun waterstromen. 
25Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd 

ik voortgebracht, 

nog voor er heuvels waren. 
26De aarde en de velden had de HEER nog niet 

geschapen, 

geen korrel zand was nog gemaakt. 
27Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf 

en een cirkel om het water trok, 
28de wolken aan de hemelkoepel plaatste, 

de oceanen bruisend op liet wellen, 
29toen hij aan de zeeën grenzen stelde, 

het water met zijn woord zijn plaats gaf, 

de fundamenten van de aarde legde. 
30Ik was zijn lieveling, 

een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 

Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 
31vond vreugde in zijn hele aarde 

en was blij met alle mensen. 
32Nu dan, zonen, luister naar mij, 

gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. 
33Luister naar wat ik je leer, en word wijs, 

negeer mijn lessen niet. 



34Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, 

dag in dag uit bij mijn woning staat, 

de wacht houdt bij mijn deur. 
35Want wie mij vindt, vindt het leven, 

en ontvangt de gunst van de HEER. 
36Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 

wie mij haat, bemint de dood. 

 

ZINGEN: psalm 145: 1,2 

 
1O 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. 

 
2Ik 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 24: 1-14 

 
1Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn 

leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn 

aandacht op de tempelgebouwen. 2Hij zei tegen hen: 

‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker 

jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, 

alles zal worden afgebroken!’ 
3Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om 

zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: 

‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en 

aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing 

van deze wereld herkennen?’ 4Jezus antwoordde 

hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5Want er 

zullen velen komen die mijn naam gebruiken en 

zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel 

mensen misleiden. 6Jullie zullen berichten horen 

over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet 

verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, 

al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7Het ene 

volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het 

ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er 

hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8dat 

alles is het begin van de weeën. 9Dan zal men jullie 

onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle 

volken worden gehaat omwille van mijn 

naam. 10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen 

elkaar verraden en elkaar haten. 11Er zullen talrijke 

valse profeten komen die velen zullen 

misleiden. 12En doordat de wetteloosheid toeneemt, 

zal bij velen de liefde bekoelen. 13Maar wie 

standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14Pas als 

het goede nieuws over het koninkrijk in de hele 

wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle 

volken, zal het einde komen. 

 

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) 

 

Zingen: lied 1008: 1,2,3 

 
1Rechter 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. 

 
2Hoor 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. 

 
3Houd 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. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Siciliano, John Stanley 

 

ZINGEN: psalm 119: 21,39 

 
21De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 

is als een lied mij, als een spel van snaren, 

dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 

Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 

Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 

omdat ik uw geboden blijf bewaren. 

 
39Hoe aangenaam is ’t woord van uw verbond, 

hoe lieflijk klinkt uw wet in onze oren, 

Ja, zij is mij als honing in de mond, 

inzicht ontvang ik, door naar haar te horen. 

Ik zoek uw recht, en haat uit ’s harten grond 

het pad van hen die zich in ’t kwaad verloren. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Dankzegging-(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 453: 1,2 

 
1Wachters van de tijd, 

licht zal in uw ogen wonen, 

wil aan alle mensen tonen 

van uw vrolijkheid. 

Sion, zing, daar is licht! 

 
2Groet de dageraad, 

heden zal de zon u vinden 

die genezing voor de blinden 

in haar wieken draagt, 

nachten, zing, God is licht! 

 

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,  

 

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

 

of middels deze QR code: 

 

 
1. KIA, Adventscollecte Kinderen in de Knel 

2. Goede Herderkerk 

3. Plaatselijke pioniersplekken 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. van Loon, en naar  

Mevr. Tromp-v. Amersfoort. 

 

 


