
3e Zondag na Epifanie, 23 januari 2022 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dorine Keizer 

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 

 

INTOCHTSLIED 316 

 
1Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 
2Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d´ overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

 
3Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 
4Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

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.  

 

DREMPELGEBED 

v:  Steeds opnieuw zijn er mensen in uw 

beweging komen staan. 

a:  en hebben anderen uitgenodigd Jezus ook 

te volgen. 

v:  Zie ons hier staan, God, mensen die uw 

goede nieuws willen delen 

a: en zoekend hoe we daar een betrouwbaar 

getuige van zijn. 

v: Reik ons vandaag de hand en leid ons naar 

uw woning 

a:  waar we geloof, hoop en liefde ontvangen, 

v: zodat we ademtocht en Geestkracht voor 

onderweg verzamelen, 

a: om de weg van uw Koninkrijk vol 

verwachting te vervolgen, 

v: dit uur en alle dagen van ons leven. 

a:  Amen 

 

We gaan zitten 

 

ZINGEN: Psalm van de zondag lied 67 

 
1God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 
2De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 
3De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

 



GLORIALIED 869: 1, 6 en 7 

 
1Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 

de God die louter wonderen doet. 

Wij leven in zijn hoede, 

die onze vrede is, onze vreugd, 

in wie zich heel ons hart verheugt. 

Geef onze God de ere! 

 
6Ik wil U, Heer, mijn leven lang 

van ganser harte prijzen 

en in mijn lied, mijn lofgezang 

mijn dank aan U bewijzen. 

Mijn hart, verheug u in de Heer, 

lichaam en ziel, verblijd u zeer! 

Geef onze God de ere! 

 
7Gij allen die van Christus zijt, 

geef onze God de ere! 

Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 

geef onze God de ere! 

Roep, al wie goden zijn ten spot: 

De Heer is God, de Heer is God! 

Geef onze God de ere! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

 

1e LEZING: 1 Samuel 3: 1-10 

De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de 

hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden 

van de HEER en er braken geen visioenen door. Op 

zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen 

waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 

Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, 

bij de ark van God. De godslamp was nog niet 

gedoofd. Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja, hier ben 

ik,’ antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en 

zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 

antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar 

slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, riep de 

HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli 

en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar 

Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. 

Ga maar weer slapen.’ Samuel had de HEER nog 

niet leren kennen, want de HEER had zich niet 

eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot 

hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuel, voor 

de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: 

‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen 

begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 

Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. 

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: 

“Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde 

zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan 

en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! 

Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw 

dienaar luistert.’ 

 

 

 

ZINGEN: Lied 170 

 
1Samuël, Samuël, lig je te dromen, 

moe van het werk in het huis van de Heer. 

Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen, 

was er zoveel nog te doen deze keer? 

Slaap dan gerust, want het werk is gedaan, 

de zon is gedoofd en de sterren zijn aan. 

 
2Samuël, Samuël, lig je te slapen 

na het geveeg en geboen van vandaag. 

Sloot je de deuren wel, heb je de schapen 

netjes bijeen gebracht binnen de haag? 

Nu is het stil in het land, overal, 

zo stil voor Gods stem, die je straks roepen zal. 

 
3Samuël, Samuël, droom in de tempel, 

droom, kleine man, want de lampen zijn uit; 

droom na het werk en het spel op Gods drempel, 

stil ligt de aarde, en zonder geluid. 

Maar als je slaap door Gods stem wordt verstoord 

dan zeg je: Heer, spreek, uw knecht Samuël 

hoort. 

 

2e LEZING: Johannes 1: 35-52 

De volgende dag stond Johannes er weer met twee 

van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag 

komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee 

leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus 

mee. Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze 

Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ 

zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), 

‘waar verblijft U?’ Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul 

je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen 

waar Hij onderdak had gevonden. Het was 

ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze 

bleven die dag bij Hem. 

Een van de twee die gehoord hadden wat 

Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was 

Andreas, de broer van Simon Petrus. Meteen zocht 

hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij 

hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, 

‘gezalfde’) en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus 

keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van 

Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat 

is Petrus, ‘rots’.) De volgende dag besloot Jezus 

naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei 

tegen hem: ‘Volg Mij.’ Filippus kwam uit Betsaïda, 

uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij zocht 

Natanaël op en zei tegen hem: ‘We hebben de man 

gevonden over wie Mozes in de wet geschreven 

heeft en over wie ook de profeten hebben 

gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 

‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds 

vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei 

Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 

‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder 

bedrog.’ ‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. 

Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat 

Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 

‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God, U 

bent de koning van Israël!’ Jezus vroeg: ‘Geloof je 

omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom 



zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 

‘Werkelijk, Ik verzeker jullie,’ voegde Hij eraan toe, 

‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen 

van God zien omhooggaan en neerdalen naar de 

Mensenzoon.’ 

 

ZINGEN: Lied 377: 1 t/m 3, 6 en 7 

 
1Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij – 

o Lam van God, ik kom. 

 
2Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid – 

o Lam van God, ik kom. 

 
3Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt – 

o Lam van God, ik kom. 

 
6Zoals ik ben – ja, dat ik dan 

de lengte, breedte, hoogte van 

uw diepe liefde vatten kan: 

o Lam van God, ik kom. 

 
7Zoals ik ben: dat ik uw naam 

nu al, met alle heiligen saam, 

en eens ook voor uw troon beaam – 

o Lam van God, ik kom. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 824 

 
1Vroeg ik mijn denken 

of God wel bestond – 

kreeg ik tot antwoord 

alleen een niet weten. 

 
2Vroeg ik mijn voeten 

zo lang al op pad – 

wisten zij enkel 

van kuilen en stenen. 

 
3Vroeg ik mijn handen: 

wat is er rondom – 

wisten zij enkel 

van grijpen in leegte. 

 
4Vroeg ik mijn ogen, 

op wacht aan hun deur – 

wisten zij enkel: 

het licht is geweken. 

 
5Vroeg ik mijn oren – 

eindelijk gehoor – 

weet ik verwonderd: 

daar is Hij, hoor: spreken. 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
GEDACHTENIS van een overleden gemeentelid. 
nl. mevr. Annie Scholten-Dobbenberg 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 531 (allen) 

 
1Jezus die langs het water liep 

en Simon en Andreas riep, 

om zomaar zonder praten 

hun netten te verlaten, – 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en roept ook ons, roept jou en mij, 

om alles op te geven 

en trouw Hem na te leven. 

 
2Jezus die langs de straten kwam 

en tollenaars terzijde nam: 

‘’k Wil in uw woning wezen 

voor nu en voor nadeze’, – 

Hij komt misschien vandaag voorbij 

en neemt ook jou terzij of mij 

en vraagt ons, Hem te geven 

de rijkdom van ons leven. 

 
3Christus die door de wereld gaat 

verheft zijn stem niet op de straat, 

Hij spreekt ons hart aan, heden, 

en wenkt ons met zich mede. 

En lokt ook nog zoveel ons aan, 

tot wie zouden wij anders gaan? 

Hij heeft en zal ons geven 

alles, – het eeuwig leven. 

 

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/digita
le-collecte.html  
 
1. CNAP 
Mensen die dringend behoefte hebben aan 
financiële ondersteuning en niet in aanmerking 
komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik 
maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor 
Apeldoorn is opgericht door de Protestantse 
Gemeente Apeldoorn samen met een aantal 
andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk 
fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al 

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


lang bestaande Individuele hulpverlening. Met deze 
collecte steunt u mensen buiten de kerk, die in 
financiële nood verkeren en tijdelijk een steuntje in 
de rug nodig hebben. 
2. Goede Herderkerk. 
3. Dorpskerken:  Kerk in, van en voor het dorp 
De collecte is bestemd voor ondersteuning van 
dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder 
financiële middelen en het moeten sluiten van de 
kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor 
het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van 
de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om 
als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven 
voor elkaar én voor het dorp. Om dorpskerken te 

ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en 
regiobijeenkomsten rond kerk- en 
leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met 
uw bijdrage aan de collecte ondersteunt u de 
dorpskerken in Nederland in het zoeken naar 
nieuwe wegen op oude gronden. 
 
BLOEMENGROET: 
De bloemgroet gaat ter bemoediging naar dhr. en 
mevr. Neihof, (Mauvestraat) Bij het meeleefbord 
in de hal kunt u zich aanmelden om te bloemen 
weg te brengen. Ook kan iedereen hier zijn naam 
op de kaart schrijven die met de bloemengroet 
wordt bezorgd.

 

 


