
 

 

5e Zondag na Epifanie, 6 februari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Gertrudeke van der Maas 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 601 “Licht dat ons aanstoot” 

 
1Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
2Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
3Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

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 982 “In de bloembol is de krokus” 
 
1In de bloembol is de krokus, 
in de pit de appelboom, 
in de pop huist een belofte: 
vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
2Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
3In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

ZINGEN: Lied 322  

“Die chaos schiep tot mensenland” 

 
1Die chaos schiep tot mensenland, 

die mensen riep tot zinsverband, 

Hij schreef, ons tot bescherming, 

zijn handvest van ontferming. 

Hij schreef ons vrij, met eigen hand. 

Schrift die mensenoorsprong schrijft. 

Woord dat trouw blijft. 

 
2Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, 

hun overslaande liefde, 

hun overgaande liefde, 

hun weeën die niet overgaan. 

Schrift die mensendagen schrijft. 

Licht dat aanblijft. 



 

 

3Zijn onvergank'lijk testament: 

dat Hij ons in de dood nog kent – 

de dagen van ons leven 

ten dode opgeschreven, 

ten eeuwig leven omgewend. 

Schrift die mensentoekomst schrijft. 

Naam die trouw blijft 

 

LEZING: Lucas 5: 1-11 

 
1Toen Hij eens aan de oever van het Meer van 

Gennesaret stond en het volk zich om Hem verdrong 

om naar het woord van God te luisteren, 2zag Hij 

twee boten aan de oever van het meer liggen; de 

vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten 

te spoelen. 3Hij stapte in een van de boten, die van 

Simon was, en vroeg hem een eindje van het land 

weg te varen; Hij ging zitten en gaf de menigte 

onderricht vanuit de boot. 4Toen Hij was 

opgehouden met spreken, zei Hij tegen Simon: ‘Vaar 

naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te 

vangen.’ 5Simon antwoordde: ‘Meester, de hele 

nacht hebben we ons ingespannen en niets 

gevangen. Maar als U het zegt, zal ik de netten 

uitwerpen.’ 6En toen ze dat gedaan hadden, zwom er 

zo’n enorme school vissen in de netten dat die 

dreigden te scheuren. 7Ze gebaarden naar de 

mannen in de andere boot dat die hen moesten 

komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, 

vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna 

zonken. 8Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn 

knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, 

Heer, want ik ben een zondig mens.’ 9Hij was 

verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de 

enorme hoeveelheid vis die ze gevangen 

hadden; 10zo verging het ook Jakobus en Johannes, 

de zonen van Zebedeüs, die met Simon 

samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet 

bang, voortaan zul je mensen vangen.’ 11En nadat ze 

de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles 

achter en volgden Hem. 

 

ZINGEN: Lied 531: 1 en 2  

“Jezus die langs het water liep” 

 
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. 

 

OVERDENKING:  

“Mensen opvissen, dat is pas wat” 

 

MUSICA PRO DEO 
Rondom lied 109 uit ‘Hoop voor alle volken’ 
 
Talloos zijn de stralen, 
één is het licht 
en ons licht is Christus. 
  
Velen zijn de leden, 
‘t lichaam is één. 
Wij zijn één in Christus. 

 

ZINGEN: Lied “Die mij droeg op adelaarsvleugels” 

 

DE DIENST VAN ZEGENING  

 

Nieuwe Pastoraal werkers Goede Herderkerk:  

Willem Wilbrink en Catharina van Valen  

 

Voorstellen 

 

Belofte van geheimhouding  

 

Gebed 

 

Zegen  

 

Zegenlied: 416: 1  

“Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 
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. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 416: 2 t/ m 4 (allen) 

“Ga met God en Hij zal met je zijn” 

 
2Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

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. 

 

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. Kerk in Actie 

(Werelddiaconaat) Oeganda Goed boeren in 

een lastig klimaat 

Klimaatverandering zorgt in het noorden van 

Oeganda voor steeds meer droogte én 

overstromingen. Hierdoor wordt het moeilijker om 

genoeg voedsel te verbouwen. De Oegandese 

Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in 

hun strijd om het bestaan. Ze leren hoe ze met 

droogtebestendige zaden en houtbesparende 

ovens, door bomen te planten en oogst goed op te 

slaan, beter bestand zijn tegen het klimaat. De 

boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar dhr. 

C.H. Korts, (Laan van Orden) Bij het meeleefbord 

in de hal kunt u uw 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

