
 

 

2e Zondag van de 40-dagen “Reminiscere”, 28 februari 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: dhr. Ruud Bloemendal 

Ouderling: Chris Dijkens 

Koster: Ger Boon 

Organist: Gery Versteegt 

Geluid en beeld: Henk Scholten en Johan van Beek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 632: vers 1, 2 en 3 (CD) 

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 

gegeven” 

 
1Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt en gegeven. 

Laat ons Hem loven en danken, 

verheugd dat wij leven. 

Diep in de nacht 

heeft Hij verlossing gebracht, 

heeft Hij ons licht aangeheven. 

 
2Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 

verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 

Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 
3Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 

Dat wij van harte 

elkander verstaan en beminnen 

en zo voortaan 

eren uw heilige naam 

en U in waarheid aanbidden. 

 

We gaan staan 

 

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.  

 

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

STILTE  

Het glorialied klinkt pas weer in de 

Kerstnacht/Paaswake. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: 1 Koningen 19: 8 – 18 

 
8Elia stond op, en toen hij had gegeten en 

gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, 

veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, 

tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar 

ging hij een grot binnen om er de nacht door te 

brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met 

de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia 

antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet 

voor de HEER, de God van de hemelse machten, 

maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen 

naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw 

profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, 

en nu hebben ze het ook op mijn leven 

voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en 

treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam 

de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige 

windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet 

en de rotsen aan stukken sloeg, maar 

de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de 

windvlaag kwam er een aardbeving, maar 

de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12Na 

de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond 

zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister 

van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg 

hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar 

buiten en ging in de opening van de grot staan, en 

daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat 

doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met 

volle overgave ingezet voor de HEER, de God van 

de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben 

uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw 

altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als 

enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op 

mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: 

‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. 

Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van 

Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je 

zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van 

Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen 



 

 

opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van 

Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie 

ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood 

worden door Elisa. 18Ik zal in Israël niet meer dan 

zevenduizend mensen in leven laten, alleen 

degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem 

niet hebben gekust.’ 

 

We luisteren naar: lied 824 vers 1 en 2 (orgel) 

“Vroeg ik mijn denken”  

 
1Vroeg ik mijn denken 

of God wel bestond – 

kreeg ik tot antwoord 

alleen een niet weten. 

 

 
2Vroeg ik mijn voeten 

zo lang al op pad – 

wisten zij enkel 

van kuilen en stenen. 

 

2e LEZING: 2 Petrus 1: 16 – 21 

 
16Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer 

Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet 

op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben 

met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17Want hij 

ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de 

stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit 

is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18Die 

stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen 

wij met hem op de heilige berg waren. 19Ons 

vertrouwen in de woorden van de profeten is 

daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed 

aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als 

op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat 

de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw 

hart. 20Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie 

uit de Schrift een eigenmachtige uitleg 

toelaat, 21want nooit is een profetie voortgekomen uit 

menselijk initiatief: mensen die namens God spraken 

werden daartoe altijd gedreven door de heilige 

Geest. 

 

ZINGEN: lied 544: vers 1, 2 en 3 (orgel) 

“Christus naar wie wij heten” 

 
1Christus naar wie wij heten 

heeft met zijn groot geduld 

de wet en de profeten 

ten einde toe vervuld. 

Maar ons is aangezegd, 

tot aan het eind der dingen 

de uitgang te volbrengen, 

de lange lijdensweg. 

 
2Geen licht is ons gebleven, 

er is geen God te zien, 

de dagen alle zeven 

en de geboden tien, 

dan deze ene naam; 

die naam is alle nachten 

ons heimelijk verwachten, 

ons innerlijk geheim. 

 
3De duisternis te boven 

al staat de nacht rondom, 

zijn allen die geloven 

dat Jezus is de zon. 

Zij kiemen uit zijn graf, 

zij bloeien uit zijn wonden, 

zij worden uitgezonden 

de nacht uit in de dag. 

 

3e LEZING: Marcus 9: 2 – 10 

 
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 

Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze 

helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde 

hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit 

glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op 

aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen 

verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze 

spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei 

tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; 

laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor 

Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij 

moest zeggen, want ze waren door schrik 

overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk 

over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken om zich 

heen en zagen opeens niemand meer, behalve 

Jezus, die nog bij hen stond. 
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat 

ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden 

gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn 

opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, 

maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij 

bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

 

ZINGEN: lied 543 vers 1, 2 en 3 (orgel) 

“Gij zijt in glans verschenen” 

 
1Gij zijt in glans verschenen, 

verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen, 

ons straalt uw heerlijkheid. 

Hoe bitter ook de pijnen 

door ons U aangedaan, 

Gij blijft in glans verschijnen, 

ziet ons in glorie aan. 

 
2Uw marteling, uw lijden, 

in aller wereld nood, 

uw kruisgang door de tijden, 

uw dagelijkse dood, 

het straalt voor onze ogen, 

het glanst uit alle pijn, 

aan haat en hoon onttogen, 

blijft Gij onze glorie zijn. 

 



 

 

3Gij zijt in glans verschenen, 

verschenen voor altijd. 

Gij wilt uw kruis ons lenen, 

als licht van eeuwigheid. 

Geen ondergang kan dreigen, 

of heerlijk rijst uw beeld 

en doet ons mee ontstijgen 

in glans die alles heelt. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: lied 213 vers 1 en 2 (orgel) 

“Morgenglans der eeuwigheid” 

 
1Morgenglans der eeuwigheid, 

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 

uwe heerlijkheid voor ogen, 

en verdrijf door uwe macht 

onze nacht! 

 
2Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 

van ons leven overstromen, 

ja, verkwik ons door uw troost 

onverpoosd. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Mededeling overlijden gemeentelid. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED 416: vers 1, 2, 3 en 4 (CD) 

“Ga met God en Hij zal met je zijn” alle verzen 

 
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. Individuele hulpverlening PKN 

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen 

van nood en verzoeken om bijdragen van of via 

gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig 

bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en 

wordt naast financiële ondersteuning ook 

begeleiding door een diaken of een 

SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan 

de diaconie helpen om de meest urgente financiële 

nood te lenigen, waardoor er emotioneel en 

financieel weer ruimte komt voor herstel en balans. 

2. Goede Herderkerk 

3. 40-dagentijdcollecte Missionair Werk – 

pioniersplekken Voor iedereen een kerk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar 

de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen 

behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in 

met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen 

ze het evangelie op een manier die aansluit bij 

waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse 

Kerk in Nederland ondersteunt deze 

pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met 

een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe 

kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er 

zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. v.d. Heg-Wildenbos en naar  

Dhr. Slagmolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

40 dagentijd-informatie over het hongerdoek voor deze zondag  

(nader toegelicht in nieuwsbericht op de website van de Goede Herderkerk) 

 

28 februari: Matteüs 17:1-9 / Psalm 25 

Veld midden boven 

 

 

 
 

De mens wil zekerheid, vastigheid, weten waar hij aan toe is. Door rampzalige gebeurtenissen raakt hij de 

weg kwijt. Hij ziet het niet meer zitten; er hangt over de wereld een donkere wolk. God verschuilt zich als het 

ware voor ons. 

Psalm 25 zegt: Here maak mij uwe wegen bekend. God wijst ons de weg op vele manieren: door zijn wet -de 

10 woorden-, door zijn liefde en trouw, die wij ook via onze medemensen kunnen ervaren. Ook door het 

teken van de doop. 

Jezus gaat ons voor op de weg, waardoor wij -zoals de psalm zegt- het 'gezegend aardrijk', het koninkrijk 

van God zullen beërven. 

 

Kernwoorden: vastigheid, de Weg des Heren 

Uitgangspunt: de mens wil zekerheid, vastigheid, weten waar hij aan toe is. Hij raakt de Weg kwijt, raakt 

verstrikt, gaat ten onder ... Maar God is alom tegenwoordig, en wijst de Weg. 

Uitwerking: Er hangt een grauwsluier over ons leven (bovenrand): rampen als de Bijlmer (najaar 1992), 

hongersnoden (Afrika), afbranden tropisch regenwoud (Novib-actie: kappen met kappen), 

concentratiekampen (Joegoslavië). We raken er als in een net in verstrikt: prikkeldraad. 

Maar ook hier is God aanwezig: de roosjes (Er is een roos ontloken...). 

Ons leven is een doolhof, een plattegrond als vanaf een berg gezien. God wijst ons de weg op vele 

manieren. Door zijn Liefde, Trouw en Waarheid (wegen die leiden naar:) komen wij in het beloofde Land 

(met Fontein des levens en Boom des Levens). 

 


