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Muziek: Dirk Boer en de Zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 437: 1, 2 ,4 en 5 

 
1Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

 
2Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit, 

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid. 

Gij wolken, breek in regens neer, 

regen de Heiland, Israëls Heer. 

 

gezamenlijk uitgesproken 437: 4 
4Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 

 
5Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 

laat ons niet in het donker zijn. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

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 

beantwoord met gezamenlijk gesproken afsluiting,  

na de woorden ‘zo bidden wij samen’: 

allen: Ontferm u o God, ontferm u over ons.. 

 

MOMENT VAN STILTE  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: 2 Samuël 7: 4-13 

 
4Maar diezelfde nacht richtte de HEER zich tot 

Natan: 5‘Zeg tegen mijn dienaar, tegen David: “Dit 

zegt de HEER: Wil jij voor mij een huis bouwen om 

in te wonen? 6Ik heb toch nooit in een huis 

gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit 

Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond 

in tent en tabernakel. 7Overal heb ik met de 

Israëlieten rondgetrokken, en heb ik ooit aan een 

van de herders van Israël, die ik had aangesteld 

om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een 

huis van cederhout te bouwen?” 8Welnu, zeg tegen 

mijn dienaar, tegen David: “Dit zegt de HEER van 

de hemelse machten: Ik heb je achter de kudde 

vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. 9Ik 

heb je bijgestaan in alles wat je ondernam, ik heb 

al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je 

naam gevestigd als een van de groten der 

aarde. 10Ik heb aan mijn volk Israël een gebied 

toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan 

het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer 

door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het 

er pas woonde 11en ik rechters over mijn volk Israël 

had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je 

van je vijanden te verlossen. De HEER zegt je dat 

hij voor jou een huis zal bouwen: 12Wanneer je 

leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, 

zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem 

een bestendig koningschap schenken. 13Hij zal 

een huis bouwen voor mijn naam, en ik zal ervoor 

zorgen dat zijn troon nooit wankelt. 

 

ZINGEN: Psalm 146: 1 en 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. 



 

gezamenlijk gesproken Psalm 146A: 7: 
7Ik arme en geringe, 

hoe zou ik voor uw troon 

U lof en dank toezingen? 

Gij zijt zo groot, zo schoon. 

Maar omdat Gij mijn leven 

duld voor uw aangezicht, 

mag ik, o Heer, u geven, 

de weerglans van het licht. 

 

2e LEZING: Lucas 1: 46-56 

 
46Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 
48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij 

gedaan, 

heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie hem vereert. 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
52heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en 

ging toen terug naar huis. 

 

ZINGEN: Magnificat Taizé 19 (canon) 

Tekst: Magnificat, anima mea Dominum. 

vertaling: ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’. 

 

 
 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 Bewerking van Toon Hagen van Lied 435  

‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’  

 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Bericht van overlijden van een gemeentelid. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

beantwoord met een gezamenlijke uitgesproken 

responsie, na de woorden ‘zo bidden wij samen’:  

allen: Hoor ons bidden, God, en luister, 

wees nabij in licht en duister. 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED Lied 444: 1 en 2 

 
1Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 
2De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

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. Diaconie: Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. van den Burg-Weenk, en naar 

mevr. Woudenberg-Geijteman.

 

 


