
6e Zondag na Epifanie, 14 februari 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Regine Agterhuis 

Ouderling: Kees Wenniger 

Koster: Truus Janssen 

Organist: Leen Jacobs 

Geluid en beeld: Steven Hoogervorst en Bert Gerritsen 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED Psalm 31: 1 en 6 (orgel) 

“Op U vertrouw ik, Heer der heren” 

 
1Op U vertrouw ik, Heer der heren, 

Gij die mijn sterkte zijt. 

Om uw gerechtigheid 

wil nimmer mij de rug toekeren. 

Betoon mij uw nabijheid 

en stel mij in de vrijheid. 

 
6Ik wil mij, Heer, in U verblijden, 

die hulp bood in de dag 

dat ik geen uitkomst zag, 

die steeds mij uit de engte leidde; 

dan mocht met lichte schreden 

ik in de ruimte treden. 

 

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 voor ons en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

GLORIALIED 305 (orgel) 

“Alle eer en alle glorie” 

 
1Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

 

 

 
2Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 
3Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Moment voor de kinderen 

 

Vandaag hebben we weer een digitale 

Kinderkring! De linkjes die hier staan kunnen 

bekeken worden door de kinderen en iedereen die 

dat wil. We wensen jullie hiermee veel plezier! 

Hartelijke groeten van de leiding van de 

Kinderkring. 

 

https://youtu.be/Sl4OCakfILY 

 

https://docs.google.com/document/d/16kibAnNWy

nxPFev7XksGnlbomONJ8yQMQSLdDnwZQkE/ed

it?usp=sharing  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: 2 Koningen 5:1-15b 

 
1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, 

stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer 

door hem gewaardeerd, want de HEER had hem 

voor Aram een grote overwinning laten behalen. 

Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. 2Nu 

hadden de Arameeërs op een van hun 

strooptochten uit Israël een jong meisje 

meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van 

Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon 

mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria 

gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging 

naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit 

Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van 

Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven 

voor de koning van Israël.’ 

Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, 

zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In de 

brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, 

stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn 

https://youtu.be/Sl4OCakfILY
https://docs.google.com/document/d/16kibAnNWynxPFev7XksGnlbomONJ8yQMQSLdDnwZQkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16kibAnNWynxPFev7XksGnlbomONJ8yQMQSLdDnwZQkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16kibAnNWynxPFev7XksGnlbomONJ8yQMQSLdDnwZQkE/edit?usp=sharing


dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn 

huidvraat te worden genezen.’ 7Zodra de koning van 

Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren 

en riep uit: ‘Ben ik soms een god, dat ik kan 

beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze 

man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op 

mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8Toen 

de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël 

zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: 

‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man 

bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een 

echte profeet woont.’ 
9Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van 

Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te 

zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal 

uw huid weer gezond worden en zult u weer rein 

zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat 

hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de 

naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met 

zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo 

de huidvraat zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van 

Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter 

dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet 

kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd 

draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn 

bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar 

overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht 

had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu 

hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” 

moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af 

naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal 

onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd 

weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij 

was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg 

naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn 

opwachting en zei: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël 

in de hele wereld geen God is. ’  

 

ZINGEN: Lied 318 (van CD) 

“Het woord brengt de waarheid teweeg”  

 
1Het woord brengt de waarheid teweeg. 

Het veranderde in den beginne 

een aarde die woest was en leeg 

tot een lusthof voor ziel en zinnen. 

 
2Het woord dat de wereld schiep 

is het woord dat klonk door de eeuwen, 

is het woord dat Abraham riep 

en Daniël tussen de leeuwen. 

 
3Het woord dat God was bij God, 

tussen mensen een mens werd op aarde, 

dat in het armzaligste lot 

zijn heerlijkheid openbaarde. 

 
4Het onvergelijkelijk woord 

met een hemelse hand geschreven 

wordt in onze harten gehoord: 

onze weg, onze waarheid, ons leven. 

 

 

 

2e LEZING: Marcus 1:40-45 

 
40Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat 

leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op 

zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein 

maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand 

uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word 

rein.’ 42En meteen verdween zijn huidvraat en hij 

was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige 

waarschuwing: 44‘Denk erom dat u tegen niemand 

iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en 

breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft 

voorgeschreven, als getuigenis voor de 

mensen.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging 

hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd 

was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk 

in een stad kon verschijnen, maar op eenzame 

plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch 

bleven de mensen van alle kanten naar hem toe 

komen. 

 

ZINGEN: Il Signore ti ristora (Taizé-lied)(van CD) 

 

OVERDENKING: Het lelijke liefhebben 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 695: 1, 2, 4 en 5 (orgel) 

“Heer, raak mij aan met uw adem” 

 
1Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 
2Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: 

Gij ziet in mij uw kind. 

 
4Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 
5Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED 791: 1, 2, 4 en 6 (orgel) 

“Liefde, eenmaal uitgesproken” 

 
1Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 



 
2Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 
4Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, – 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
6Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

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 (Noodhulp Ethiopië) Ethiopië 

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme 

droogte en soms juist door overstromingen. 

Oogsten mislukken dan, vee sterft en 

waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van 

Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare 

inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als 

noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen 

boeren landbouwtraining en leren ze welke 

gewassen beter bestand zijn tegen droogte. 

Vrouwen leren op andere manieren geld 

verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven 

voeden als de oogst tegenvalt. 

2. Goede Herderkerk 

3. Algemeen Christelijke Doelen 

Sinds zomer 2018 worden er bij huizen in 

Apeldoorn waar in de Tweede Wereldoorlog Joden 

hebben gewoond en van daaruit zijn weggevoerd 

zwarte, granieten stenen geplaatst. In de stenen 

zijn de naam, leeftijd, datum- en plaats van 

overlijden gegraveerd. Het vervaardigen van de 

stenen, het graveren, de steenleggingen enz. 

brengt kosten met zich mee. De algemene 

kerkenraad wil met de opbrengst van deze collecte 

de werkgroep Gedenkstenen Joods Apeldoorn van 

harte steunen. 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. Mannessen en naar 

Dhr. Klomp 

 

 

 

 

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

