
7e Zondag van de herfst, 31 oktober 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Evert van der Veen 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Ashkan Galehdari 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED psalm 71: 13 

 
13Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 

geef dat ik dag aan dag 

uw troost ervaren mag. 

Dan zal ik vrolijk musiceren, 

uw trouw, uw zegeningen, 

o Heilige, bezingen. 

 

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 

Hoor ons als wij samen bidden: 

a: Heer ontferm U over ons! 

 

Gebed beantwoord met Lied 942: 3 

 
3Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

GLORIALIED 704: 3 

 
3Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: Genesis 24: 1–7, 10–14, 39–44, 62-67 

 
1Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen 

en de HEER had hem in alle opzichten 

gezegend. 2Nu zei Abraham tegen zijn oudste 

knecht, die het beheer had over zijn hele bezit: ‘Leg 

je hand in mijn lies: 3ik wil dat je me bij de HEER, 

de God van hemel en aarde, zweert dat je voor mijn 

zoon geen vrouw zult zoeken onder de 

Kanaänieten, tussen wie ik hier woon; 4ik wil dat je 

naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn 

familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaak een 

vrouw zoekt.’ 5De knecht antwoordde: ‘Misschien 

weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit 

land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen 

naar het land dat u verlaten hebt?’ 6‘Nee,’ zei 

Abraham, ‘je mag mijn zoon onder geen beding 

daarheen terugbrengen. 7De HEER, de God van 

de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij 

mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te 

verlaten en die mij onder ede beloofd heeft dat hij 

dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij 

zal zijn engel voor je uit sturen, zodat je daar een 

vrouw voor mijn zoon zult vinden. 

 
10Hij nam tien van de kamelen van zijn meester en 

begaf zich op weg, met allerlei kostbaarheden die 

hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar 

Aram-Naharaïm, naar de stad van 

Nachor. 11Buiten die stad liet hij de kamelen 

neerknielen bij een waterput. Het was tegen de 

avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad 

uit gaan om water te putten. 12Toen zei hij: ‘HEER, 

God van mijn meester Abraham, als u mijn meester 

Abraham genegen bent, laat het mij dan zo 

vergaan: 13Ik sta nu bij deze bron, en de meisjes uit 

de stad komen hier straks water putten. 14Het 

meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te 

nemen om mij te drinken te geven en dat 

antwoordt: “Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te 

drinken geven,” laat dat het meisje zijn dat u 

bestemd hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo 

reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen 

bent.’ 



39Toen zei ik tegen mijn meester: “Misschien wil die 

vrouw niet met mij meegaan.” 40Maar hij antwoordde 

mij: “De HEER, naar wiens wil ik mij steeds heb 

gericht, zal zijn engel met je meesturen en ervoor 

zorgen dat je binnen mijn familie, onder mijn naaste 

verwanten, een vrouw vindt voor mijn zoon. 41Je mag 

je alleen dan ontslagen achten van deze eed 

wanneer je naar mijn familie bent gegaan en ze haar 

niet aan je meegeven; in dat geval ben je van deze 

eed ontslagen.” 42Welnu, vandaag kwam ik bij de 

bron hier en ik zei: “HEER, God van mijn meester 

Abraham, als u mijn onderneming werkelijk wilt laten 

slagen ... 43Ik sta hier bij deze bron. Als er nu een 

jonge vrouw de stad uit komt om water te putten en 

ik vraag haar: ‘Wil je me alsjeblieft een beetje water 

uit je kruik geven,’ 44en ze antwoordt: ‘Ga uw gang, 

ik zal ook voor uw kamelen water putten,’ laat dat dan 

de vrouw zijn die u, HEER, hebt bestemd voor de 

zoon van mijn meester.” 

 
62Isaak, die in de Negev woonde, was naar de bron 

Lachai-Roï geweest. 63Tegen het vallen van de 

avond ging hij het veld in om daar te treuren. Toen 

hij opkeek zag hij plotseling kamelen naderen. 64Ook 

Rebekka keek op. Zodra ze Isaak zag, liet ze zich 

van haar kameel glijden. 65‘Wie is die man die ons 

daar in het veld tegemoet komt?’ vroeg ze aan de 

knecht. ‘Dat is mijn meester,’ antwoordde hij. Daarop 

bedekte ze zich met haar sluier. 66De knecht vertelde 

Isaak wat hij allemaal gedaan had. 67Daarna bracht 

Isaak Rebekka naar de tent van Sara, zijn moeder. 

Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. Zo 

vond Isaak troost na de dood van zijn moeder. 

 

ZINGEN: Lied 905: 3, 4 

 
3Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 

en leef uw leven opgewekt. 

Laat Gods genade u genoeg zijn, 

die voor u uit zijn sporen trekt. 

Hij is het zelf die ons voorziet; 

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 
4Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 800: 1, 2 

 
1Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

hoe zou ik zonder U bestaan? 

Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

en eenzaam door de wereld gaan. 

Mijn liefde tastte in den blinde. 

Een afgrond lag in het verschiet. 

En waar zou ik een trooster vinden 

die werkelijk wist van mijn verdriet? 

 
2Een diepe nacht zou mij omvangen 

waarna geen blijde morgen daagt. 

Ik werd verteerd door wild verlangen, 

door ’s levens maalstroom weggevaagd. 

Ik zou alleen zijn, van het heden 

en van de toekomst ongewis. 

Wie kan er aarden hier beneden 

als er geen open hemel is? 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDACHTENIS van het overlijden van ons 

gemeentelid dhr. E. Hooghordel. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

Zo bidden wij samen:   

a: Wees aanwezig met uw troost voor ons hart 

a: Wees aanwezig met uw kracht voor ons 

leven 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan en zingen samen 

 

SLOTLIED 416: 1, 2, 3 

 
1Ga 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. 

 
2Ga 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. 

 
3Ga 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. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden met: Lied 416: 4 

 
4Ga 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. 

 

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/digita

le-collecte.html  

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


of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.  

 

1. Diaconaal Citypastoraat 

Een plek voor bezinning, voor contact, voor 

praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de 

bezoekers van het Inloophuis aan de Deventerstraat 

wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun 

verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie 

en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven 

van kwetsbare medemensen. De kerken van 

Apeldoorn ondersteunen het Citypastoraat 

financieel. En u kunt daar met deze collecte ook bij 

helpen. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas  

 

BLOEMENGROET: 

Met een bemoediging naar mevrouw Doorman 

(Laan van Orden) en met een felicitatie naar 

meneer en mevrouw Plug(Sportlaan). 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. 

 

 


