
 
 

 

   

 Zondag 2 januari 2022 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Cocky van Hell 

Musici: Gery Versteegt, en zanggroep o.l.v. Irma Koch 

Dienst mee te vieren via:https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn 

 

WELKOM  

 

STILTE 

 

LIED:  

Woning waar mensen meer dan welkom zijn  

t. Michaël Steehouder, m. lied 221 

 
2Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 
3Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die een vrijplaats biedt, 

dank voor de openheid van niet te moeten, 

dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

  

 

BEGINWOORDEN  We gaan staan 

 

v. Ons begin is in de Ene 

a. Die liefde is en grond van ons bestaan 

v. Die als een vriend met ons meegaat 

a. Die ons draagt door de diepte heen 

v. Die nieuwe wegen wijst en toekomst schept 

 

 

VREDEGROET 

 

Aan het begin van dit nieuwe jaar wensen wij 

elkaar, in de kerk en thuis, met een hand op ons 

hart: sjalom, vrede van Christus! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan zitten 

 

GEBED , uitlopend in: 

 

 

LIED: In den beginne het woord 

t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen 

 
In den beginne het woord, roeping, opdracht en 
zegen. In den beginne het licht.  
Licht erbarm u, woord ontferm u, kom bevrijden.  
Ere zij U, daar in den hoge, hier in ons midden.  
Kome vrede op aarde,  
kome uw woord bij ons aan.  
Gij wacht op ons, totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord  
dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, op uw stilte. 
Uw woord dat de eeuwen voorziet, 
onze dagen behoedt. 
Het kome geladen met kracht  
als de opgaande zon. 
Maak ons tot uw gemeente.  
Verberg uw aangezicht niet. 
 
AANDACHT VOOR DE KINDEREN 

        

LEZEN: Mattheus 5: 1-12 
 
v. Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de 
    berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen 
    om zich heen. 2Hij nam het woord en 
    onderrichtte hen:  
    ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
a. want voor hen is het koninkrijk van de 
    hemel. 
v. Gelukkig de treurenden, 
a. want zij zullen getroost worden. 
v. Gelukkig de zachtmoedigen, 
a. want zij zullen de aarde bezitten. 
v. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de 
    gerechtigheid, 

a. want zij zullen verzadigd worden. 
v. Gelukkig de barmhartigen, 
a. want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
v. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
a. want zij zullen God zien. 
v. Gelukkig de vredestichters, 

a. want zij zullen kinderen van God genoemd 
    worden. 
v. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 
    vervolgd worden,  

a. want voor hen is het koninkrijk van de 
    hemel. 
v. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van 
    Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
    betichten. Verheug je en juich, want je zult 
    rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers 
    vervolgden ze vóór jullie de profeten.’ 

https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn


 
 

 

LIED: 845  

 
1Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte tijd van regen 

dag van oogsten tijd van nood 

tijd van stenen tijd van brood. 

Tijd van liefde nacht van waken 

uur der waarheid dag der dagen 

toekomst die gekomen is 

woord dat vol van stilte is. 

 
2Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van schamen 

tijd van jagen nu of nooit 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 

nergens blijven niemand weten 

tijd van kruipen angst en spijt 

zee van tijd en eenzaamheid. 

 
3Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen –  

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt zij honderdvoud. 

 
LEZEN: ‘Er moeten mensen zijn’  Toon Hermans 
 
Er moeten mensen zijn  
die zonnen aansteken 
voordat de wereld verregent. 
Mensen die zomervliegers oplaten 
als het ijzig wintert, 
en die confetti strooien 
tussen de sneeuwvlokken. 
Die mensen moeten er zijn. 
 
Er moeten mensen zijn 
die aan de uitgang van het kerkhof 
ijsjes verkopen, 
en op de puinhopen 
mondharmonica spelen. 
 
Er moeten mensen zijn 
die op hun stoelen gaan staan,  
om sterren op te hangen 
in de mist, 
die lente maken 
van gevallen bladeren 
en van gevallen schaduw,  
licht. 
 
Er moeten mensen zijn, 
die ons verwarmen 
en die in een wolkeloze hemel 
toch in de wolken zijn. 
Zó hoog, ze springen touwtje 
langs de regenboog, 

als iemand heeft gezegd: 
‘Kom maar in mijn armen.’ 
 
Bij dát soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen blíjven dansen, 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. 
 
Er moeten mensen zijn 
die op het grijze asfalt 
in grote witte letters 
‘LIEFDE’ verven, 
mensen die namen kerven 
in een boom vol rijpe vruchten, 
omdat er zoveel anderen zijn 
die voor de vlinders vluchten 
en stenen gooien 
naar het eerste lenteblauw, 
omdat ze bang zijn 
voor de bloemen 
en bang zijn voor: 
‘Ik hou van jou’. 
 
Ja, er moeten mensen zijn 
met tranen 
als zilveren kralen 
die stralen in het donker 
en de morgen groeten, 
als het daglicht binnenkomt 
op kousenvoeten. 
 
Weet je, er moeten mensen zijn 
die bellen blazen 
en weten van geen tijd, 
die zich kinderlijk verbazen 
over iets wat barst  
van mooïgheid. 
Ze roepen van de daken 
dat er liefde is 
en wonder. 
Als al die anderen schreeuwen: 
‘Alles heeft geen zin’, 
dan blijven zij roepen: 
‘Nee, de wereld gaat niet onder!’, 
en zij zien in ieder einde 
weer een nieuw begin. 
 
Zij zijn een beetje clown, 
eerst het hart, dan het verstand, 
en ze schrijven met hun paraplu 
‘I love you’ in het zand, 
 
omdat ze zo gigantisch 
in het leven opgaan 
 
en vallen, en vallen, en vallen   
en OPSTAAN. 
  
Bij dát soort mensen wil ik horen  
die op het tuinfeest in de regen blíjven dansen,  
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan. 
 
De muziek gaat door. 
De muziek gaat door en door… 



 
 

 

OVERDENKING  
 
LIED: 981 
 
1Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
 
MEDEDELINGEN 
 

GEBED         

 
v. … , ‘bede voor dit huis’, stil gebed, Onze Vader 
 
Bede voor dit huis                Andries Govaert 
 

Vrede voor dit huis 

met lichtdoorschenen muren, 

beschutting voor de wingerd, 

de zwaluw bouwt haar nest. 

 

Vrede voor dit huis, 

gegrond op goed vertrouwen. 

De poort omrankt met wijsheid 

die in de morgen geurt. 

 

Vrede voor dit huis, 

een rustplaats langs de wegen 

voor wie met open handen 

om onderkomen vraagt. 

 

Vrede voor dit huis 

voor wie er komen liefde, 

dat zij de zegen proeven 

van vruchten, brood en wijn. 

 

Vrede voor dit huis, 

wanneer de nacht zal komen 

dat wij de warmte delen 

en God het licht behoedt. 

HET AFSCHEID  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Losmaking van de wijkgemeente 
 

• Zegen over Annelies 
 
en LIED: 416, 1 en 4 

 
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. 
 
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. 
 
 
LIED: Een nieuw pelgrimslied 
t. Alfred C. Bronswijk, m. lied 763  
 
1Gevoed met verhalen van leven, 
gelaafd met de wijn van sjalom, 
zo willen wij ons gaan begeven, 
op paden van vrede en hoop. 
 
2Wij treden door land en woestijnen. 
De droom wijst de weg voor de voet. 
Een stem roept de groten en kleinen 
tot leven en God tegemoet. 
 
3Gewekt door het heilig vermoeden, 
verlicht door de vlam van de Geest, 
begeven wij ons in Gods hoede, 
als mens die de toekomst niet vreest. 
 
 

We gaan staan 
ZEGEN: Mensen, veel geluk! 
 
v. Moge het zo zijn 
a. Amen   We gaan zitten  
 
Het woord is aan Chris Dijkens 
 
Hierna is er de gelegenheid om  
Annelies en Regina te groeten 
 



 
 

 

COLLECTE 

 

Je kunt je bijdrage geven via de app Appostel,  

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. Gemeentediaconaat  We vinden het heel gewoon 
dat er iedere zondag mooie bloemen op het liturgisch 
centrum staan. Voor gemeenteleden die bij ziekte en 
langdurige zorg deze bloemen, als groet en teken 
van meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel 
bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar 
elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een 
deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. 
2. Goede Herderkerk 
3. Wijkkas 

 

 

BLOEMENGROET 

 

De kerkbloemen gaan deze week ter bemoediging 

en met een warme groet van ons allen, naar mw. 

Henny Roelofs (Randerode). 
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