1e Zondag van de herfst, 19 september 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Thema: “IEDEREEN KAN IETS VOOR VREDE DOEN!"
Voorganger: Dhr. Ruud Bloemendal
Ouderling: Jan van Hell
Diaken: Jeanette Oosting
Lector: Oege Wierda
Organist: Bert Noordegraaf
v:
MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen

Genade zij u en vrede,
van God onze Vader,
van Jezus Christus, de Zoon,
door de heilige Geest.
a: Amen.

DE DIENST BEGINT
We gaan zitten
WOORD VAN WELKOM
GEBED OM ONTFERMING
MOMENT VAN STILTE
INTOCHTSLIED: lied 121
“Ik sla mijn ogen op en zie”
1

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
2

Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
3

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
4

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

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!

Gebedsresponsie:
a: Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U over ons
Amen
GLORIALIED lied 195
“Ere zij de Vader en de Zoon”
1

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
DE DIENST VAN HET WOORD
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
1e LEZING: Deuteronomium 13: 2 – 6
2

Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw
midden een teken of een wonder voorspelt, 3dat
vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een
oproep om andere, u onbekende goden te volgen
en te dienen – 4luister dan niet naar wat hij zegt.
Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef
stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en
ziel liefhebt. 5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb
alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en
luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem
toegedaan. 6En die profeet of droomuitlegger moet
ter dood gebracht worden omdat hij u wilde
opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte
heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd.
Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen
van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen.
Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de
kiem smoren.

ZINGEN: lied 310: 1, 4 en 5
“Eén is de Heer, de God der goden”
1

Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
4

Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

GELOOFSBELIJDENIS
ZINGEN: lied 825: 1 en 10
“De wereld is van Hem vervuld”
1

De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5

Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
2e LEZING: Marcus 9: 30 – 37
30

Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea,
maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam,
31
want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt
uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden,
maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze
begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem
geen vragen te stellen.
33
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren,
vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan
het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden
onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van
hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de
twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste
wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en
ieders dienaar.’36Hij pakte een kind op en zette het in
hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei
tegen hen: 37Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich
opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt
niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

10

Hoor dan de stem van Christus, die
uit aller heren landen
u tot zich roept, – hoor Hem, voor wie
de dood zelfs werd te schande:
bekeer u, die nog spot en lacht,
de grote dag, de grote nacht,
het oordeel is ophanden.
OVERDENKING:
“Iedereen kan iets voor vrede doen!"
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied 991
“De eersten zijn de laatsten”
1

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
2

God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
3

ZINGEN: lied 782
“Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos
speelt”:

Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.

1

4

Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

Het onderste komt boven,
de torens vallen om,
het woord is aan de doven,
de waarheid aan de droom.
5

2

De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
3

Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
6

Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
7

Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.

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

8

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop!
Kies dan de goede plaatsen
en geef uw hart aan God.
COLLECTE:
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
GEDACHTENIS van Hendrikus (Henk) Vos
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
Gebedsresponsie
a: Heer, ontferm U over ons!
MEDEDELINGEN
SLOTLIED: lied 425
“Vervuld van Uw zegen”
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
We gaan staan
ZEGEN
Allen antwoorden: Amen
MUZIEK

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
1. Diaconie-Vakantie voor minder
draagkrachtigen
Voor mensen die minder mobiel zijn of extra
voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om
op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de
diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek
beleven in één van de huizen van het
Vakantiebureau. De ingrediënten zijn gezelligheid,
leuke activiteiten, een mooie omgeving en
uitstekende verzorging door vele vrijwilligers. Als
de kosten een probleem zijn, kan de diaconie met
uw bijdrage deze vakantieweken voor meer
mensen mogelijk maken als de coronamaatregelen
dat toelaten.
2. Goede Herderkerk.
3. Wijkkas.
BLOEMENGROET:
Naar dhr. Wagenaar, Gildenlaan met de
felicitaties voor zijn 80e verjaardag en naar mevr.
Bloemendaal, Hoge Dries, ter bemoediging.

