
 

 

4e Zondag na Epifanie, 30 januari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. R. M. den Hartog 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Ger Boon 

Organiste/pianiste: Gery Versteegt 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 283 

 
1In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 
2En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 
3Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

sliepen wij ten dode toe. 

 
4Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 
5Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

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 

Zo roepen wij: HEER ONTFERM U 

 

GLORIALIED 305 

 
1Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 
2Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 
3Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jeremia 1:4-10 

 
4De HEER richtte zich tot mij: 5‘Voordat Ik je 

vormde in de moederschoot, had Ik je al 

uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, 

had Ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle 

volken gemaakt.’ 6Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! 

Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’ 7Maar 

de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” 

Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg 

alles wat Ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, 

want Ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt 

de HEER.’ 9En de HEER strekte zijn hand uit, 

raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee 

leg Ik mijn woorden in jouw mond. 10Nu, op deze 

dag, geef Ik je gezag over alle koninkrijken en 

volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, te 

vernietigen en af te breken, of om ze op te bouwen 

en te planten.’ 

 

 

 

 



 

 

LIED 71: 1, 2 

 
1Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 

begeef mij niet, o God, 

maak nimmer mij ten spot. 

Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 

verleen mij uw nabijheid 

en stel mij in de vrijheid. 

 
2Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 

waarin ik nacht en dag 

mij veilig bergen mag. 

Mijn rots, bij U is niets te duchten, 

Gij hebt in al mijn noden 

redding en heil geboden. 

 

2e LEZING: Lucas 4:21-30 

 
21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die 

jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 22Allen 

betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over 

de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, 

en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En 

Hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit 

gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. 

Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in 

Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw 

vaderstad.’ 24Hij vervolgde: ‘Luister, Ik zeg jullie dat 

geen enkele profeet welkom is in zijn 

vaderstad. 25Maar Ik zeg het jullie zoals het is: in de 

tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden 

lang gesloten bleef en er in het land een grote 

hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in 

Israël. 26Toch werd Elia niet naar een van hen 

gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij 

Sidon. 27En in de tijd van de profeet Elisa waren er 

veel mensen in Israël met een huidziekte die hen 

onrein maakte. Toch werd niemand van hen 

gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’ 28Toen de 

aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken 

ze in grote woede. 29Ze sprongen op en dreven Hem 

de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun 

stad gebouwd was, om Hem in de afgrond te 

storten. 30Maar Hij liep midden tussen hen door en 

vertrok. 

 

LIED 339a 

 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

Sonatina uit BWV 106:  

"Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" van J.S.Bach” 

 

 

 

LIED 528 

 
1Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
2Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
3God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
4Wil daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Wees elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
5Wees verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

Zo bidden wij: HEER, ONZE HEER, WIJ BIDDEN U, 

VERHOOR ONS 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED 713: 1, 2, 5 

 
1Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

halleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

 
2Hij schenkt de levensadem, 

Hij geeft de levensgeest, 

in schande en in schade 

is Hij nabij geweest, 

aan alwie Hem aanbaden, 



 

 

aan ieder die Hem vreest, 

komt Hij, de Heer, te stade, 

de minsten allermeest. 

 
5Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

de Heer van alle dingen 

die leeft in gloria, 

met alle stervelingen, 

niets komt zijn eer te na, 

wij moeten Gode zingen 

halleluja. 

 

We gaan staan 

 

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. Diaconie Kerk en Vluchteling 

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde 

vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land 

van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling 

kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor 

praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en 

legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms 

leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting in de 

eerste collecte kunnen deze vluchtelingen, die al 

langer in Nederland wonen in moeilijke 

omstandigheden, geholpen worden. 

2. Goede Herderkerk. 

3. collecte Jong Protestant Sirkelslag: 

interactief aan de slag met de Bijbel 

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel 

Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, 

een interactief Bijbelspel van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 

De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie 

en staan online met elkaar in verbinding. Bij 

Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak 

ook diaconale thema’s centraal. Jongeren gaan zo 

op een ongedwongen manier met 

geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 

Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 

houden. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar dhr. 

F.J. (Frits) Hofman, (Ooiweg) 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  

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

