
19e zondag na Trinitatis (10 oktober 2021) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Nico Sjoer (Wageningen)  

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Bert Noordegraaf 

Geluid en beeld: John van den Berg en Chris Dijkens 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 78: 1 en 2 

 
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. 

 
2Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kinderen melden. 

’t Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

 

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 

v: … 

 Zo roepen wij tot U: 

a: Heer, ontferm U! 

 Christus, ontferm U! 

 Heer, ontferm U over ons! 

 

GLORIALIED: lied 713: 1 en 5  

 

 

 

1Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

 
5Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING UIT DE THORA: Deuteronomium 15,1-

11 
1Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding 

verlenen. 2Dat houdt het volgende in: elke 

schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft 

geleend zijn schuld kwijtschelden; hij mag zijn 

volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling 

dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in 

de naam van de HEER. 3Van een buitenlander 

mag u wel betaling vorderen, maar wat u van een 

volksgenoot te goed hebt moet u 

kwijtschelden. 4Overigens zal niemand van u in 

armoede leven, zozeer zal de HEER u zegenen in 

het land dat hij u in bezit zal geven, 5tenminste, als 

u hem gehoorzaamt en de geboden die ik u 

vandaag voorhoud zorgvuldig naleeft; 6dan zal 

de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij 

beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen 

verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult 

over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet 

over u.7Zou er in een van de steden in het land dat 

de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw 

eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud 

laten. U mag uw hand niet op de zak 

houden, 8maar u moet diep in de buidel tasten en 

hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9Wees niet 

zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende 

jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – 

waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw 

volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. 

Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem 



hebt aangedaan, zal het u als zonde worden 

aangerekend. 10Geef hem dus ruimhartig en zonder 

spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in 

alles wat u doet en onderneemt. 11Armen zullen er 

altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om 

vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in 

armoede leeft of er slecht aan toe is. 

v: …. 

 Zo spreekt de Heer. 

a: Wij danken God. 

 

ZINGEN: lied 775: 1, 2, 5 en 7 

 
1Dag der dagen, als de tijden 

zich tot heil zullen verwijden 

voor wie bovenmate lijden. 

 
2Dag van eindeloos erbarmen 

en gerechtigheid aan armen 

die aan recht zich zullen warmen. 

 
5Dag van brood en herverdelen, 

voedsel voor ontelbaar velen, 

diepe wonden zullen helen. 

 
7Dag van vreugde en verbazen 

om het zien van wat wij lazen: 

er was licht, het licht van Pasen. 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE: Marcus 10,17-31  

 
17Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar 

hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: 

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen 

aan het eeuwige leven?’ 18Jezus antwoordde: 

‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, 

behalve God. 19U kent de geboden: pleeg geen 

moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals 

getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw 

vader en uw moeder.’ 20Toen zei de man: ‘Meester, 

sinds mijn jeugd heb ik me daaraan 

gehouden.’ 21Jezus keek hem liefdevol aan en zei 

tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, 

verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de 

armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; 

kom dan terug en volg mij.’ 22Maar de man werd 

somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen 

weg; hij had namelijk veel bezittingen.23Jezus keek 

de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het 

moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen 

te gaan.’ 24De leerlingen schrokken van zijn 

woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 

‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van 

God binnen te gaan: 25het is gemakkelijker voor een 

kameel om door het oog van een naald te gaan dan 

voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te 

gaan.’ 26Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden 

tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered 

worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen 

is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is 

alles mogelijk.’ 28Petrus nam het woord en zei: ‘Maar 

wij hebben alles achtergelaten om u te 

volgen!’ 29Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die 

broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis 

of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en 

het evangelie, 30zal het honderdvoudige 

ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders 

en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard 

gaan met vervolging, en in de tijd die komt het 

eeuwige leven. 31Vele eersten zullen de laatsten 

zijn en vele laatsten de eersten.’ 

v: … 

 Hier eindigt de lezing uit het Evangelie. 

a: Lof zij U, Christus 

v: in eeuwigheid. 

a: Amen. 

 

ZINGEN: lied 843 

 
1Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 

Alles houden wat ik heb, 

of mij geven, gaandeweg? 

 
2Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 

wat mij werft en wat mij leeft, 

is het vele, geld en goed, 

aarden schatten, overvloed. 

 
3Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 

die mij voedt en mij verkwikt, 

is de Ene, goed is God, 

hemelschat, genadebod. 

 
4Wat te kiezen, leven, dood, 

afgod geld, genadebrood? 

Alles houden wat ik heb, 

of Hem volgen op zijn weg. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

“Choral dorien” - Jéhan Alain 

 

ZINGEN: lied 925 (2x) 

 

Wek mijn zachtheid weer. 

Geef mij terug de ogen van een kind. 

Dat ik zie wat is. 

En mij toevertrouw. 

En het licht niet haat. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

v: … 

 Zo bidden wij samen: 

a: Heer, hoor ons bidden, 

 laat komen uw rijk! 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan en zingen samen: 

 

SLOTLIED: lied 747: 1, 4 en 8 

 



1Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 
4Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 

 

Dan zal het loflied schallen 

rondom de gouden troon, 

dan heffen wij daar allen 

met grote vreugde aan: 

lof zij en eer en sterkte 

de Vader en de Zoon, 

de Geest om al zijn werken 

zij lof van nu voortaan. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

Fantasia super 'Komm, heiliger Geist' - Johann 

Sebastian Bach 

 

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/digita

le-collecte.html  

 

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.  

 

1. Diaconaal Gemeentediaconaat 

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak 

van de wereld. Maar voor een kwart van de 

Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou 

graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De 

Diaconie stelt elk jaar een aantal minder 

draagkrachtige personen en gezinnen uit 

Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie 

te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt 

dat mogelijk gemaakt. Ook in deze coronatijd. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Collecte voor plaatselijk missionair werk  

De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk 

missionair werk. Vanuit de verschillende wijken 

worden initiatieven ontwikkeld om mensen met het 

evangelie te bereiken. Goede initiatieven willen we 

graag ondersteunen en mogelijk maken. Daarom is 

uw bijdrage zeer welkom. 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. Hooghordel ter bemoediging. Op het 

meeleefbord kunt u uw naam op de kaart 

schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.

 

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

