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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
Thema: Groeien in de Geest
………………………………………………………….

GEBED OM ONTFERMING
Samen roepen wij tot U:
a: Heer ontferm U!

MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM
MOMENT VAN STILTE
We gaan staan
INTOCHTSLIED: Ga mee met ons (melodie: Abide
with me)

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,
gun ons een flits, een teken in de tijd,
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.
Houd steeds in ons de toekomstmens ten
doop.

GLORIALIED: 286
1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Refrein:
Want het licht is sterker dat het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
2.

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Refrein:
3.

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Refrein:
AANDACHT VOOR DE KINDEREN

DE DIENST VAN HET WOORD
INLEIDING OP HET THEMA EN DE
SCHRIFTLEZINGEN
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT

1e LEZING: Exodus 33: 12 – 23
12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op
het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet
laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u
toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik
goedgezind.” 13 Als dat werkelijk zo is, laat mij dan
weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en
weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet
toch niet dat deze mensen uw volk zijn.’ 14 De
HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om
je gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als u niet zelf
meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16 Hoe
zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij
en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen
dan nemen wij immers een bijzondere plaats in
onder de volken die de aarde bewonen.’ 17 De
HEER zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal
doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik
heb je uitgekozen.’
18 ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19 Hij
antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs
gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik
schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en
ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. 20
Maar,’ zei Hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien,
want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ 21
Toen sprak de HEER: ‘Er is een plaats op de rots
waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22 Als dan
mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een
kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor
je houden tot ik voorbij ben. 23 Als ik mijn hand
weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn gezicht
mag niemand zien.’
ZINGEN: 994
1. Voor hen die ons regeren,
de hoofden van het land,
bidden wij God de Here
om ootmoed en verstand,
dat zij bewaren hecht en recht
al de getuigenissen,
die ons zijn aangezegd.
2.

De sterken, die bewaken
de wegen met hun woord:
dat zij ook zullen dragen
de zwakken in de poort,
want hoofd en lichaam zijn in pijn
en niemand wordt behouden,
als dié verlaten zijn!
3.

Wij bidden ook om vrede,
de aftocht van geweld:
Heer, dat wij niet vergeten,
hoe Gij de namen telt,
bewaar het land voor overmoed
en voor het blinde razen,
de stemmen van het bloed.
4.

O God, Gij moet regeren
tegen het onverstand:
wij dienen vele heren

tot schade van het land.
Gij zijt genade, uw bevel
doet leven en vergeven,
o God van Israël!
2e LEZING: Romeinen 8: 1 – 11 en Johannes 3:8
Romeinen 8: 1 – 11:

8 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet
meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in
Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van
de wet van de zonde en de dood. 3 Waartoe de
wet niet in staat was, machteloos als hij was door
de mensenlijke natuur, dat heeft God tot stand
gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen
Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd;
zo heeft hij in dit bestaan met de zonde
afgerekend, 4 opdat in ons wordt volbracht wat de
wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet
langer beheerst door onze eigen natuur, maar
door de Geest. 5 Wie zich door zijn eigen natuur
laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie
zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de
Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de
dood, maar wat de Geest wil brengt leven en
vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover
God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en
is daar ook niet tot in staat. 8 Wie zch door zijn
eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 9
Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de
Geest, want de Geest van God woont in u.
Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van
Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als
Christus echter in u leeft, bent u door de zonde
weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u
leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent
aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die
Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal
hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk
bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Johannes 3: 8:
8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn
geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen
die uit de Geest geboren is.’
ZINGEN: 841
1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen
te vragen honderd-uit;
2.

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

SLOTLIED: 416

3. En

1. Ga

wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

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.
2. Ga

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.

4. Maar

wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

3. Ga

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.
4. Ga

OVERDENKING:

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.

MUSICA PRO DEO

We gaan staan

ZINGEN: 686

ZEGEN
Allen antwoorden: Amen

1. De

Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat bloeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.
2. Wij

zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

MUZIEK
We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten
we de kerk

COLLECTE:
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
1.

3. De

Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN

2.
3.

Diaconie / Jeugdwerk
De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en
Zuid aan verbindingen tussen kinderen,
ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende
culturele en religieuze achtergronden. Het
initiatief van welzijnswerk Stimenz, de
voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk
van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft
geleid tot een bloeiende gemeenschap in
beide wijken. Ondersteunt u met deze
collecte de activiteiten voor deze kinderen en
volwassenen, voor de kerk naar buiten?
Goede Herderkerk
Wijkkas

BLOEMENGROET:
Naar mevr. van der Land - Kleiboer

