
3e Zondag na Epifanie, 24 januari 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Anja Fijnvandraat-de Ridder 

Ouderling en lector: Ienke Bogerd 

 

 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 124: 1 en 4 

 
1Laat Israël nu zeggen blij van geest: 

Indien de Heer niet bij ons was geweest, 

toen vijandschap rondom was opgestaan, 

indien de Heer niet bij ons was geweest, 

Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

 
4Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

Ons heil is in de naam van God de Heer, 

die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 

 

ONZE HULP EN GROET 

vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw blijft tot in eeuwigheid  

 die niet laat varen het werk dat zijn hand begon! 

  

vg: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

 Amen.  

 

GEBED OP DE DREMPEL EN OM ONTFERMING 

 
GLORIALIED  
 

Looft de Heer, al wat gemaakt is, prijst zijn naam, 

Verheft Hem voor eeuwig, dankt voor uw bestaan. 

Looft Hem die gezeten is op tronen van gezang. 

Zingt als rivieren mee voor God: Hij leve lang. 

  

Storm en aard, bomen, stromen, zon en vuur, 

Gij wolken en dromen, nachten, dag en duur, 

Licht en donker, dood en leven, wereld, 

mensenzaad, 

Weest mondig en volmaakt, looft Hem met woord 

en daad. 

  

 

 

 

 

Dauw en regen, vorst en koude, ijs en sneeuw, 

De slang en de vis, de vogel en de leeuw, 

Geesten in de hemel en gij mensen met uw stem: 

Gelooft Hem op zijn woord, dat gij bestaat in Hem. 

  

Looft Hem in uw zonde, looft Hem kwaad en 

goed. 

Looft Hem die zijn Woord in u mens worden doet. 

Looft uw God en Vader, die zijn Geest 

geschonken heeft. 

Looft Hem omdat gij zijt, ja looft Hem want Hij 

leeft. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING UIT DE PROFETEN: 1 Samuel 3: 1-10 

 
1De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de 

hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden 

van de HEER en er braken geen visioenen 

door. 2Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. 

Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet 

meer zien. 3Samuel lag te slapen in het heiligdom 

van de HEER, bij de ark van God. De godslamp 

was bijna uitgedoofd. 4Toen riep 

de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5Hij 

liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me 

toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je 

niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel 

weer lag te slapen, 6riep de HEER hem opnieuw. 

Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. 

U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: 

‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar 

weer slapen.’ 7Samuel had de HEER nog niet leren 

kennen, want de HEER had zich niet eerder aan 

hem bekendgemaakt door het woord tot hem te 

richten. 8Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de 

derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 

‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen 

begreep Eli dat het de HEER was die de jongen 

riep. 9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. 

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 

“Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel 

legde zich weer te slapen, 10en de HEER kwam bij 

hem staan en riep net als de voorgaande keren: 

‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: 

‘Spreek, uw dienaar luistert.’  

 

 

 

 

 



LEZING UIT DE PSALMEN: Psalm 63: vers 2 

 
2God, u bent mijn God, u zoek ik, 

naar u smacht mijn ziel, 

naar u hunkert mijn lichaam 

in een dor en dorstig land, zonder water. 

 

ZINGEN: Psalm 63: 1 

 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt, – 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

Vervolg LEZING UIT DE PSALMEN: Psalm 63: 3-

12  

 
3In het heiligdom heb ik u gezien, 

uw macht en majesteit aanschouwd. 
4Uw liefde is meer dan het leven, 

mijn lippen zingen uw lof. 
5U wil ik prijzen, mijn leven lang, 

roepend uw naam, de handen geheven. 
6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, 

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. 
7Liggend op mijn bed denk ik aan u, 

wakend in de nacht prevel ik uw naam. 
8U bent altijd mijn hulp geweest, 

ik juichte in de schaduw van uw vleugels. 
9Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, 

uw rechterhand houdt mij vast. 
10Laat verzinken in de diepten der aarde 

wie mij naar het leven staan, 
11laat ten prooi vallen aan de jakhalzen 

wie mij uitleveren aan het zwaard. 
12Maar de koning zal zich verheugen in God, 

wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig – 

leugenaars wordt de mond gesnoerd. 

 

LEZING UIT DE BRIEVEN: 1 Korintiërs 6:11b en 

12 

 
11bU bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent 

rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer 

Jezus Christus en door de Geest van onze God. 
12U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is 

goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik 

mag me door niets laten beheersen. 

 

 

Vg: LEZING UIT HET EVANGELIE 

 

ORGEL: HALLELUJA HALLELUJA (LIED 338b) 

 

Marcus 1: 14-20 

 
14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging 

Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 

verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is 

aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom 

tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 
16Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag 

hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 

netten uitwierpen in het meer; het waren 

vissers. 17Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik 

zal van jullie vissers van mensen maken.’ 18Meteen 

lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19Iets 

verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, 

en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren 

met het herstellen van de netten, 20en direct riep hij 

hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de 

dagloners achter in de boot en volgden hem. 

 

ORGEL: HALLELUJA HALLELUJA 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Improvisatie over lied 833 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

Wek in mij wie ik zal zijn, 

Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED Lied 423: 1 en 2 

 
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 vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

ORGELSPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

https://sie.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-

collecte.html 

 

1. Diaconie: CNAP 

Mensen die dringend behoefte hebben aan 

financiële ondersteuning en niet in aanmerking 

komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik 

maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor 

Apeldoorn is opgericht door de Protestantse 

Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere 

kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een 

voortzetting van de bij onze kerken al lang bestaande 

Individuele hulpverlening. Met deze collecte steunt 

u mensen buiten de kerk, die in financiële nood 

verkeren en tijdelijk een steuntje in de rug nodig 

hebben. 

2. Goede Herderkerk 

3. Plaatselijk missionair werk 

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk 

missionair werk. Vanuit de verschillende wijken 

worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het 

evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we 

graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is 

uw bijdrage zeer welkom. 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. Brussaard en naar  

mevr. Witteveen-Oonk 
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