
5e Zondag na Epifanie, 7 februari 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Gertrudeke van der Maas 

Ouderling: Kees Wenniger 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 221: 1 en 2 

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 

 
1Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
2Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

gezamenlijk uitgesproken 221: 3 
3Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is 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 

 

beantwoord met gezamenlijk gesproken afsluiting, 

na de woorden ‘zo bidden wij samen’: 

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

 

GLORIALIED: 158b ‘Een schoot van ontferming’ 

 

 

Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen 

toen wij in duisternis waren 

in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING OP DE VIERING  

 

LIED: 982 ‘In de bloembol is de krokus’  
 

1In de bloembol is de krokus, 

in de pit de appelboom, 

in de pop huist een belofte: 

vlinders fladderen straks rond. 

In de koude van de winter 

groeit de lente ondergronds, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God ziet naar de schepping om. 

 
2Elke stilte kent zijn zingen, 

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen 

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

 
3In ons einde is de aanvang, 

in de tijd oneindigheid, 

in de twijfel ligt geloven, 

in ons leven eeuwigheid, 

in de dood het nieuwe leven, 

overwonnen alle strijd, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herkent die tijd. 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: Psalm 23 

 
1Een psalm van David. 

De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 
2Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water, 
3hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 
4Al gaat mijn weg 

door een donker dal, 



ik vrees geen gevaar, 

want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, 

zij geven mij moed. 
5U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 

u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 
6Geluk en genade volgen mij 

alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de HEER 

tot in lengte van dagen. 

 

MUZIEK DOOR DE ORGANIST BIJ PSALM 23 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

Een bewerking van ‘Geest van hierboven’ 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Bericht van overlijden van een gemeentelid. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

EEN GEBAAR VAN WARMTE EN 

VERBONDENHEID 

 

SLOTLIED 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  

 
1Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
2Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 

 

3Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita

le-collecte.html 

 

1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat) Bangladesh 

Bangladesh heeft vaak te maken met 

overstromingen. Door de klimaatverandering 

zullen die helaas steeds meer voorkomen. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch al 

zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen 

voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de 

inwoners van Bangladesh na een ramp, maar leert 

ze ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een 

overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan 

bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter 

bestand zijn tegen storm en regen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. Slagman-Evers en naar 

Dhr. Korts 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

