6e Zondag van de herfst, 24 oktober 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp
Ouderling: Kees Wenniger
Diaken: Siny Dijkens
Lector: Cocky van Hell
Organist: Leen Jacobs
MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen

GEBED OM ONTFERMING
(na elke bede zeggen wij:)
a. Heer, ontferm U!

DE DIENST BEGINT

GLORIALIED: 713:1,5. ‘Wij moeten Gode zingen’

WOORD VAN WELKOM

1

MOMENT VAN STILTE
(We gaan staan)
INTOCHTSLIED: 217:1,2,3. ‘De dag gaat open’

Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

1

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

5

2

Wij 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.

3

DE DIENST VAN HET WOORD

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 29:17-24

BEGINWOORDEN
v: Onze hulp is in de Naam van JHWH
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: JHWH zij met u allen!
a: En ook met u! Amen.
(We gaan zitten)
ZINGEN: (vervolg) 217:4,5.

4

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing

17

Nog slechts een korte tijd, dan zal de Libanon
weer een boomgaard worden, een boomgaard die
is als een woud. 18Op die dag zullen doven kunnen
horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en
blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van
duisternis en donkerheid. 19Dan zullen verdrukten
de HEER weer loven, zwakken juichen om de
Heilige van Israël. 20Want het is gedaan met de
geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op
onrecht zint, zal vergaan: 21wie een ander valse
beweringen ontlokt, wie de rechters in de poort wil
verstrikken, wie het recht van de rechtvaardige
schendt met loze beweringen. 22Daarom – dit zegt
de HEER, die Abraham bevrijd heeft, over de
nakomelingen van Jakob: Jakob zal niet meer te
schande staan, zijn gezicht niet meer van
schaamte verbleken. 23Want wanneer zijn kinderen
zien wat ik in hun midden heb verricht, zullen zij
eerbied hebben voor mijn naam, de heiligheid
erkennen van de Heilige van Jakob en de God van
Israël vrezen.
24
Ieder die verward was, zal inzicht verwerven, wie
altijd klaagde, is vol begrip.

ZINGEN: 158a:1,2. De lofzang van Zacharias

ZINGEN:941‘Waarom moest ik uw stem verstaan’

1

1

God zij geloofd uit alle macht,
Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israël gebracht
verlossing in zijn lijden.
Hij heeft zijn teken opgericht:
verheffing van het aangezicht
voor heel het huis van David,
zoals voorlang geschreven stond
heeft Hij gedacht aan zijn verbond,
zo doet Hij ons herleven.

Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?
2

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

2

Bevrijding uit de vijandschap
de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had
Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid
de Here God zijn toegewijd
ons leven lang op aarde.
Zo zult gij voor de Heer uitgaan,
een stem die Hem de toegang baant:
bereidt Hem alle wegen!
LEZING UIT DE EVANGELIËN: Marcus 10:32-45
32

Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep
voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de
mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de
twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou
overkomen: 33‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem,
waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de
hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter
dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren
aan de heidenen. 34Ze zullen de spot met hem
drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden,
maar na drie dagen zal hij opstaan.’
35
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat u
voor ons doet wat we u vragen.’ 36Hij vroeg hun: ‘Wat
willen jullie dan dat ik voor je doe?’ 37Ze zeiden:
‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan
rechts van u zitten en de ander links.’ 38Maar Jezus
zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of
de doop ondergaan die ik moet ondergaan?’ 39‘Ja,
dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus
tegen hen: ‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal
drinken en de doop ondergaan die ik zal
ondergaan, 40maar wie er rechts of links van mij zal
zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe
aan hen voor wie ze zijn bestemd.’ 41Toen de andere
leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op
Jakobus en Johannes. 42Jezus riep hen bij zich en
zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt
worden door hun eigen heersers en dat hun leiders
hun macht misbruiken. 43Zo mag het bij jullie niet
gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de
anderen moeten dienen, 44en wie van jullie de eerste
wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45want ook de
Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld
voor velen.’

3

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?
4

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
OVERDENKING:
‘Zij waren onderweg naar Jeruzalem’
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer’
1

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen
en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
2

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?
4

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID
Mededeling van het overlijden van ons
gemeentelid dhr. E.Hooghordel en gedachtenis
van het overlijden van mevr. M. van de Cruijsemde Vries.
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
(na elke bede zeggen wij:)
a. Adem van God, vernieuw ons bestaan!

MEDEDELINGEN

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

(We gaan staan en zingen samen)
SLOTLIED: 993:1,2,3,4 en 7 ‘Samen op de aarde’
1

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
2

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;
3

4

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.
7

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
ZEGEN
a. 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
of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.
1. Diaconaal Kerstactie
Elk jaar worden via de wijkdiaconieën
kerstpakketten en giften verspreid onder mensen
die rond de feestdagen iets extra’s kunnen
gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw
gemeente weer op pad gaan om mensen te
bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u
aan om zo de diakenen in staat te stellen juist voor
mensen in de directe buurt een verschil te kunnen
maken.
2. Goede Herderkerk.
3. Wijkkas
BLOEMENGROET:
Naar mevr. Hulzebos-Hamelink (Sportlaan) ter
bemoediging en naar mevr. Scholten-Dobbenberg
(Zonnehuis Beekbergen). Bij het meeleefbord in
de hal kunt u zich aanmelden om de bloemen te
brengen. Ook kan iedereen hier zijn naam op de
kaart schrijven die met de bloemengroet wordt
bezorgd.

