
9e Zondag van de herfst, 14 november 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dorine Keizer 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Jacqueline ten Katen 

Lector: Ger Boon 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 280: 1,2, 4 en 5 

 

We gaan staan 

 
1De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 
2Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 
4Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 
5Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

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.  

 

DREMPELGEBED 

v:  U, die er voor ons zijt 

 en ons elkaar gegeven hebt, 

 schep ons een hart 

a:  doorzichtig en zuiver 

v:  geef ons een geest 

a: vast en moedig 

 

v: dat wij voortgaan op de weg 

 die uw Zoon voor ons uitging. 

a:  Breng on terecht, God, 

v: breng ons weer thuis 

 en doe ons wonen in uw zegen. 

a:  Amen 

 

We gaan zitten 

 

ZINGEN: Psalm van de zondag lied 98: 1 en 2 

 
1Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 

Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 

voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 
2Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 

Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 

Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 

Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 
GLORIALIED: 413 

 
1Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
2Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 
3Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 



DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

 

1e LEZING: 2 Kronieken 7: 11-16 

Toen Salomo het werk aan de tempel van de HEER 

en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij 

zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis 

had voorgenomen geheel volgens plan was 

uitgevoerd, verscheen de HEER hem in de nacht. Hij 

zei tegen hem: ‘Ik heb je gebed gehoord. Ik heb deze 

tempel aanvaard als de plaats waar men mij offers 

mag brengen. Wanneer ik de hemel gesloten houd 

zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel 

het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat 

uitbreken, en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij 

toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn 

aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn 

dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de 

hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. 

Ja, ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de 

gebeden die vanaf deze plaats tot mij worden gericht. 

De tempel die je gebouwd hebt aanvaard ik en heilig 

ik om er voor altijd mijn naam te laten wonen. Niets 

van wat daar gebeurt zal me ontgaan; ik zal alles ter 

harte nemen. 

 

ZINGEN: lied 971 

 
1Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 

God wil alhier met ons verkeren, 

hier wordt een huis voor Hem bereid. 

Hij heeft de hand en het verstand 

gezegend voor het werk, 

de bouw van Christus’ kerk. 

 
2God wil aan ons telkens weer tonen 

dat Hij genadig is en trouw. 

Dat Hij met ons samen wil wonen, 

geeft ons de moed voor dit gebouw. 

Maar niet met steen en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 

’t Zal om onszelve gaan. 

 
3De Heilige Geest geeft taal en teken. 

Christus deelt al zijn gaven uit. 

De Vader zelf wil tot ons spreken 

en elk verstaat wat het beduidt. 

Wees ons nabij en maak ons vrij 

in dit uw heiligdom. 

Kom, Here Jezus, kom! 

 

2e LEZING: Johannes 10: 22-30 

In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding 

gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in 

de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden 

om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang 

houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias 

bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: 

‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat 

ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u 

wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen 

hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken 

ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze 

zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit 

mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft 

gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand 

van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’ 

 

ZINGEN: lied 23b: 1, 2 en 5 

 
1De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 
2De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 

 
5De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m’altijd. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: lied 275 

 
1Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 
2Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
3Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
4Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 
5Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 



GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 653: 1, 6 en 7 

allen: 
1U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

Zanggroep: 
:6Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

allen:  
7O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, amen, 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 

collectezakken of schalen.  

 

1. Diaconaal Jeugdwerk  De Sleutel 

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele 

en religieuze achtergronden in de wijken 

Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De 

Sleutel. Deze plek is ontstaan op initiatief van 

welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open 

Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse 

Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep 

gestart. Inmiddels is er een bloeiende 

gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen 

dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. 

Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de 

kerk naar buiten? 

2. Goede Herderkerk. 

3. Kerk in Actie/Ontwikkelingssamenwerking 

De collecte is bestemd voor het landbouwwerk van 

Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van 

Oeganda is het droog. De regenval is steeds 

lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt 

dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan 

nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese 

kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het 

dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe 

landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. 

Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun 

oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om 

bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, 

leren hout besparende ovens bouwen. Zo 

veranderen hele dorpsgemeenschappen en 

durven ze weer te geloven in de toekomst van hun 

dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al 

getroffen worden door klimaatverandering 

weerbaar te maken? 

 

BLOEMENGROET: 

Met een bemoediging naar mevrouw Draaijer-

Kamphuis (Westerzande) en mevrouw 

Woudenberg-Geijteman (Westerzande). 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 
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