
 

 

 1e Zondag na Epifanie “Doop van de Heer”, 9 januari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Lisette van Buuren 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Jacqueline ten Katen 

Lector: Wilma Spijker 

Muziek: Reinder Torenbeek en de zanggroep 

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

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: 215: 1,2,3,7 

 
1Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 

die u Gods liefde doet verstaan 

als nieuw, nu gij door slaap en nacht 

weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 
2Rondom wie bidden dag aan dag 

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 

een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 

 
3Al wat geliefd is en vertrouwd, 

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

met glans en heerlijkheid verguld, 

want het bestaat in Gods geduld. 

 
7Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 

voor licht en vrede in eeuwigheid! 

En dat ons leven iedere dag 

als ons gebed U loven mag. 

 

We gaan staan 

 

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 

 

 

 

GLORIALIED: 100 

 
1Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 
2Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 
3Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

MOMENT VOOR DE KINDEREN 

 

Hallo jongens en meisjes,  

Ik heb deze zondag een leuke digitale kinderkring 

voor jullie klaargezet! Er zit ook een uitdagende 

opdracht bij in een andere 'taal'. Heb jij de goede 

oplossing? Vraag je ouders dan om die te sturen 

naar alice.esmeijer@gmail.com (niet in de app 

zetten zoals ik in het filmpje zeg, dan is het 

uiteraard geen wedstrijd meer!) Onder de goede 

uitkomsten verloot ik de woensdag na de dienst 

een zakje fruithartjes. Spannend!! 

 

We beginnen met het verhaal van 9 januari en dat 

is via deze link te beluisteren: 

https://www.kindopzondag.nl/podcasts/ 

 

Daarna gaan we verder met het volgende filmpje: 

https://youtu.be/Gng7ug54IWE 

 

Hier is het hulp blad dat je nodig hebt bij de 

opdracht hierna: 

https://docs.google.com/document/d/1HQfn2LXN

R6FdcOYWFPJTrbzwBxcOMl3R/edit?usp=sharin

g&ouid=103937016791838301521&rtpof=true&sd

=true 

 

En dan is hier de opdracht: 

https://youtu.be/BZ3Y5Wonido 

 

Vriendelijke groet, Alice 

mailto:alice.esmeijer@gmail.com
https://www.kindopzondag.nl/podcasts/
https://youtu.be/Gng7ug54IWE
https://docs.google.com/document/d/1HQfn2LXNR6FdcOYWFPJTrbzwBxcOMl3R/edit?usp=sharing&ouid=103937016791838301521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HQfn2LXNR6FdcOYWFPJTrbzwBxcOMl3R/edit?usp=sharing&ouid=103937016791838301521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HQfn2LXNR6FdcOYWFPJTrbzwBxcOMl3R/edit?usp=sharing&ouid=103937016791838301521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HQfn2LXNR6FdcOYWFPJTrbzwBxcOMl3R/edit?usp=sharing&ouid=103937016791838301521&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/BZ3Y5Wonido


 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jesaja 40: 1-11 

 
1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 2Spreek 

Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar 

slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 

omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de 

hand van de HEER heeft ontvangen. 3Hoor, een 

stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de 

woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze 

God. 4Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg 

en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en 

rotsige hellingen rustige dalen. 5De luister van 

de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat 

leeft. De HEER heeft gesproken!’ 6Hoor, een stem 

zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik 

roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in 

het veld. 7Het gras verdort en de bloem verwelkt 

wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, 

als gras is dit volk.’ 8Het gras verdort en de bloem 

verwelkt, maar het woord van onze God houdt 

eeuwig stand. 9Beklim een hoge berg, vreugdebode 

Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode 

Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de 

steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 10Ziehier God, 

de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor 

Hem uit. 11Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn 

arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn 

borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien. 

ZINGEN: 905: 4 

 
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. 

 

2e LEZING: Lucas 3: 1-22 

 
1In het vijftiende jaar van de regering van keizer 

Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en 

Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus 

over het gebied van Iturea en Trachonitis, en 

Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas 

hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn 

tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging 

Johannes in de omgeving van de Jordaan 

verkondigen dat de mensen zich moesten laten 

dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving 

van zonden te krijgen, 4zoals geschreven staat in het 

boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Een 

stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 

gereed, maak recht zijn paden! 5Iedere kloof zal 

worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 

kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen 

geëffend; 6en al wat leeft zal zien hoe God redding 

brengt.”’ 7Johannes zei tegen de mensen die 

massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: 

‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je 

het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng 

vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer 

gekomen zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij 

hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God 

kan uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 9Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de 

boom: iedere boom die geen goede vruchten 

voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen.’ 10De mensen vroegen hem: ‘Wat 

moeten we dan doen?’ 11Hij antwoordde: ‘Wie twee 

stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen 

heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12Er 

kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en 

die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij 

doen?’ 13Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan 

wat jullie is opgedragen.’ 14Ook soldaten kwamen 

hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen 

hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je 

ook niet laten omkopen, neem genoegen met je 

soldij.’ 15Het volk was vol verwachting, en allen 

vroegen zich af of Johannes misschien de messias 

was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie 

met water, maar er komt iemand die machtiger is 

dan ik; ik ben het zelfs niet waard om de riemen 

van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen 

met de heilige Geest en met vuur; 17Hij houdt de 

wan in zijn hand om zijn dorsvloer te reinigen, het 

graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het 

kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ 18Op deze en 

andere wijze spoorde hij het volk aan en 

verkondigde hij hun het goede nieuws. 19Maar de 

tetrarch Herodes, die door Johannes was 

terechtgewezen in verband met Herodias, de 

vrouw van zijn broer, en vanwege al zijn andere 

wandaden, 20voegde aan alle slechte dingen die hij 

had gedaan nog toe dat hij Johannes opsloot in de 

gevangenis. 21Heel het volk liet zich dopen, en toen 

ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, 

werd de hemel geopend 22en daalde de heilige 

Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, 

en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn 

geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’ 

 

ZINGEN: 456b: 1,5,6,8 

 

OVERDENKING: 

   
 

MUSICA PRO DEO: Koraalzetting “Geest van 

hierboven” (lied 675), J.S. Bach 

 

 



 

 

ZINGEN: 992 

 
1Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 
2Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 
3Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 
4Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Gedenken: Bart Pluim. 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed) 

 

Onze Vader ZINGEN: 1006 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: 680 

 
1Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 
2Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 

zo leeg en woest, zo dood, als toen 

Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 
3Er is geen licht dan waar Gij zijt, 

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 

geen leven, dan waar Gij het wekt 

in een gemis dat naar U schreit. 

 
4Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 

wek onze geest, opdat hij hoort, 

wek ons tot leven, hier en nu. 

 
5O heilige Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

We gaan staan 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, amen, 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  

 

1. Citypastoraat 

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel 

van de bezoekers de enige plek waar ze 

terechtkunnen voor contact, een helpende hand, 

een kopje koffie of een maaltijd. Zeker in deze tijd 

van corona wordt dat nog meer gewaardeerd. De 

kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken 

bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd 

als teken van verbondenheid met de Stichting 

Citypastoraat die de voortzetting van dit werk 

mogelijk maakt. 

2. Goede Herderkerk. 

3. 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: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar de fam. 

Kolkman (Chamavenlaan) 
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