
1e Zondag na Epifanie “Doop van de Heer” 10 januari 2021 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Wilbert van Iperen 
Ouderling: Kees Wenniger 

 
 

Muziek: Dirk Boer en de zanggroep 

 
MUZIEK 
 
De ambtsdragers komen binnen 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WOORD VAN WELKOM  
 
MOMENT VAN STILTE 
 
INTOCHTSLIED: Psalm 100: 1, 2 en 4 
 
1Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
2Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
4Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
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.  
 
GEBED OM ONTFERMING:  
Lied 1003  
(voorganger: zingt de coupletten) 
(zanggroep: zingt het refrein) 
 
GLORIALIED: Lied 150a: 1 en 4 
 
1Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn 
Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
4Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
Moment voor de kinderen. 
 
'Hallo allemaal, 
 
Vandaag hebben we weer een digitale Kinderkring! 
We vermelden hier twee linkjes waarmee jullie 
kunnen luisteren en bijpassende dingen maken. 
 
In het volgende linkje leest Alice een verhaal voor : 
https://drive.google.com/file/d/1SU8DMzaqfnuxDtY
st6EdiF9MIIjQ_tv9/view 
Via het tweede linkje zijn allemaal 'doe-dingen' te 
vinden 
https://drive.google.com/file/d/1xgD86Oqfntt4qND9
IRH7bWJMbyE-EuKo/view?usp=sharing 
 
We hopen dat het jullie bevalt en dat we jullie gauw 
weer zien! 
 
Groeten van de leiding van de Kinderkring.' 
 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 
 
1e LEZING: Psalm 89 
 
1Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan. 
2Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, 
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. 
3Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand, 
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. 
4‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond 
gesloten, 
aan mijn dienaar David gezworen: 
5Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen, 
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ 
6HEER, laat de hemel dit wonder prijzen, 
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw. 
7Want wie daar boven kan de HEER evenaren, 
wie van de goden zich meten met de HEER, 
8met God, zeer geducht in de raad van de 
hemelingen, 
gevreesd bij allen die hem omringen? 
9HEER, God van de hemelse machten, 
HEER, wie is zo sterk als u? 
Trouw omhult u als een mantel. 
10U heerst over de hoog rijzende zee – 
verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. 
11U hebt Rahab verpletterd en doorboord, 
met krachtige arm uw vijanden verstrooid. 
12Van u is de hemel, van u ook de aarde, 
de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond, 
13het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen, 
Tabor en Hermon bejubelen uw naam. 
14Uw arm verricht heldendaden, 
krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm, 
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15uw troon rust op recht en gerechtigheid, 
liefde en waarheid staan in uw dienst. 
16Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt 
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. 
17Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, 
door uw gerechtigheid richten zij zich op. 
18U bent de glans van onze kracht, 
door uw gunst verhoogt u ons aanzien. 
19Aan de HEER danken wij ons schild, 
aan de Heilige van Israël onze koning. 
20Ooit hebt u in een visioen gesproken 
tot uw getrouwen en gezegd: 
‘Ik heb hulp geboden aan een held, 
een jongen uit het volk verheven. 
21In David vond ik een dienaar, 
ik zalfde hem met heilige olie. 
22Mijn hand geeft hem steun, 
mijn arm maakt hem sterk, 
23geen vijand zal hem overvleugelen, 
geen boosdoener hem bedwingen, 
24zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan, 
zijn haters vermorzelen. 
25Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem, 
door mijn naam zal hij in aanzien stijgen. 
26Zijn linkerhand leg ik op de zee, 
zijn rechterhand op de rivier. 
27Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, 
mijn God, de rots die mij redt!” 
28Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, 
tot de hoogste van de koningen der aarde. 
29Mijn liefde zal hem altijd beschermen, 
hecht is mijn verbond met hem. 
30Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand, 
zijn troon zolang de hemel duurt. 
31Als zijn zonen zich afkeren van mijn wet, 
niet leven naar mijn voorschriften, 
32mijn wetten schenden, 
mijn bevelen niet opvolgen, 
33dan zal ik hen tuchtigen voor hun misdaden, 
hun zonden bestraffen met slagen. 
34Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen, 
mijn trouw aan hem niet breken, 
35ik zal mijn verbond niet schenden, 
mijn woorden niet herroepen. 
36Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen, 
nooit breek ik mijn woord aan David. 
37Zijn dynastie zal altijd voortleven, 
zijn troon voor mij staan als de zon, 
38als de maan die standhoudt voor eeuwig, 
trouwe getuige aan de hemel.’ 
39Toch hebt u hem verstoten en verworpen, 
uw toorn over uw gezalfde uitgestort, 
40het verbond met uw dienaar versmaad, 
zijn kroon vertrapt en ontwijd. 
41U hebt de wallen van zijn stad gesloopt, 
al zijn vestingen afgebroken, 
42voorbijgangers beroofden hem, 
naburige volken bespotten hem. 
43U gaf zijn tegenstanders de overhand, 
zijn vijanden verheugden zich, 
44u beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, 
u hield hem niet staande in de strijd. 
45U hebt zijn glans gedoofd, 
zijn troon omver geworpen, 
46de dagen van zijn jeugd verkort, 

hem met schande overdekt. 
47Hoe lang nog, HEER? Bent u voor altijd 
verborgen, 
blijft het vuur van uw woede branden? 
48Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, 
de nietige mens, door u geschapen. 
49Leeft er iemand die de dood niet zal zien, 
die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? 
50Waar is uw liefde van vroeger, Heer, 
hebt u David geen trouw gezworen? 
51Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, 
dat ik lijd onder de hoon van vele volken. 
52Uw vijanden, HEER, bespotten mij, 
spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. 
53Geprezen zij de HEER in eeuwigheid. 
Amen, amen. 
 
ZINGEN: Lied 675: 1 
 
1Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2e LEZING: Matteus 3: 13-17 
 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan 
om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar 
Johannes probeerde hem tegen te houden met de 
woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en 
dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het 
nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze 
manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde 
Johannes ermee in. 16Zodra Jezus gedoopt was en 
uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich 
voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een 
duif op hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk 
een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde.’ 
 
ZINGEN: Lied 675: 2 
 
2Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 



Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
OVERDENKING: 
 
MUSICA PRO DEO 
 
ZINGEN: Lied 527 
 
1Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
2Als een kind zijt Gij gekomen, 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3Als een vuur zijt Gij verschenen, 
als een ster gaat Gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
4Als een bron zijt Gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
5Als een woord zijt Gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
 
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
MEDEDELINGEN 
 
SLOTLIED: Lied 418: 1, 2 en 3 
 
1God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
3Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
ZEGEN 
Allen antwoorden: Amen 
 
MUZIEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLLECTE: 
 
over te maken naar het bankrekeningnummer 
NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  
 
of middels deze QR-code: 
 

 
 
1.Citypastoraat 
De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel 
van de bezoekers de enige plek waar ze 
terechtkunnen voor contact, een helpende hand, 
een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd 
van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De 
kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken 
bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd 
als teken van verbondenheid met de Stichting 
Citypastoraat die de voortzetting van dit werk 
mogelijk maakt. 
2. Goede Herderkerk 
3. Wijkkas 
 
BLOEMENGROET: 
Naar dhr. en mevr. Kuipers, en naar  
mevr. Ravenhorst-v. Oosterom 

 

 


