
2e Zondag van de herfst, 26 september 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Ger Boon 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED Lied 78 vers 1  

 
1Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 

Verborgenheden wil ik openbaren, 

een van oudsher ons doorgegeven mare, 

roemrijke daden door de Heer volbracht, 

zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

 

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 

Na elke intentie:  

v:   Zo bidden wij samen 

a:   Heer, ontferm U over ons 

 

GLORIALIED   Lied 304  

 
1Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 
2Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 

 

 
3Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING:  Numeri 11:24-29 

 
24Mozes ging naar buiten en bracht de woorden 

van de HEER aan het volk over. Daarna bracht hij 

zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen 

rond de tent op. 25Toen daalde de HEER af, in de 

wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de 

geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten 

over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te 

profeteren. Dat is daarna niet opnieuw 

gebeurd. 26Twee mannen, van wie de een Eldad 

heette en de ander Medad, waren in het kamp 

gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig 

maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de 

geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, 

in het kamp. 27Een jongeman rende naar Mozes 

toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan 

het profeteren!’ 28‘Zeg dat ze daarmee ophouden, 

heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af 

aan Mozes’ rechterhand was geweest. 29Maar 

Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen 

moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar 

op heel het volk! Profeteerde iedereen 

maar!’ 30Daarop keerden Mozes en de oudsten van 

Israël naar het kamp terug. 

 

IN BEURTSPRAAK Lied 78a vers 1, 2, 4 en 5 

 

1 

v: Luister, volk van God,  

    hoor wat ik je leer; 

    hoor het oud geheim, 

    Woord van onze Heer.  

    Refrein: 

a: Wat onze ouders ons vertelden, 

    zullen wij onze kinderen melden; 

    dat wij met hen uw naam bezingen: 

    God onze Heer doet grote dingen 

 

2 

v: Leer zijn liefdewet, roep zijn daden uit, 

    zaai ze in elk hart – en geloof ontspruit. 

a: Refrein  
 
 
 



4 

v: Volk, vertrouw je toe aan Gods helpershand 

    volg hem waar het vuur van zijn liefde brandt. 

a: Refrein  

 

5  

v: Ken, opstandig mens, je geschiedenis: 

    God gaf jou een vorst, die een herder is. 

a: Refrein  

 

2e LEZING:  Marcus 9 vers 38 - 50 

 
38Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben 

iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef en 

we hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij 

zich niet bij ons wilde aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet 

het hem niet. Want iemand die een wonder verricht 

in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment 

kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is 

voor ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water 

te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die 

zal zeker beloond worden.42Wie een van de geringen 

die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou 

beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek 

in zee gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde 

weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt 

het leven binnengaan dan in het bezit van twee 

handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het 

onblusbare vuur. 45Als je voet je op de verkeerde 

weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het 

leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten 

in de Gehenna geworpen worden. 47En als je oog je 

op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt 

beter met één oog het koninkrijk van God 

binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de 

Gehenna geworpen worden, 48waar de wormen 

blijven knagen en het vuur niet dooft.49Iedereen moet 

met vuur gezouten worden. 50Zout is goed! Maar als 

het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn 

kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in 

jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de 

vrede.’ 

 

ZINGEN:  Lied 838 vers 1 en 2  

 
1O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 
2Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 838 vers 3 en 4 

 
3Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 
4Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Mededeling en Gedachtenis van het overlijden 

van mevr. J. Janssen-Post.  

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Na elke intentie: 

v:  Zo bidden wij samen  

a:  Doe uw licht over ons opgaan, wees ons 

genadig 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED  Lied 418 vers 1 en 2  

 
1God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, 

samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween. 

 
2Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen 

naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer 

naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, – 

vruchtbaar in de Heer. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 



MUZIEK 

 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

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

-collecte.html  

 

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.  

 

1. Diaconaal aandeel wereldwijd  

Samen collecteren omdat we geloven in delen. 

Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept 

de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven 

voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van 

de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via 

Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. 

Zo worden honderden lokale hulporganisaties en 

kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en 

perspectief op een beter leven te bieden. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Vredeswerkcollecte Kerk in Actie 

Zending  (Israël/Palestina)Joods en Palestijnse 

kinderen spelen samen. 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking 

dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het 

Rossing Center for Education and Dialogue, 

christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil 

hier verandering in brengen. Via een 

uitwisselingsprogramma worden Joodse en 

christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in 

contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-

15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over 

elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan 

schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten 

elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de 

anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen 

en ontmoetingen voor de docenten. De 

ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te 

nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst. Kerk in 

Actie steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël van 

harte. 

 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. A. Blom, Herderweg, met de felicitaties 

voor zijn 80e verjaardag en ter bemoediging naar 

Marianne Schut. Bij het Meeleefbord kunt u uw 

naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd. 
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