
 

 

6e Zondag na Epifanie, 13 februari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. R.M. den Hartog 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Jacqueline ten Katen 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 287 

 
1Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 
2Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 
3Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 

droogvoets, tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

 
4Rond de tafel, in de kring, 

staat ons land, de oogst voor ogen, – 

neem en eet, drink en gedenk, 

proef hoe zoet: Gods mededogen, 

die ons schenkt in de woestijn 

brood en wijn. 

 
5Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 

Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, – 

licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 

 

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 304 
 
1Zing van de Vader die in den beginne 

de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 

houd Hem in ere! 

 
2Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 

luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere! 

 
3Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 

Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jeremia 17:5-10 

 
5Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens 

vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, 

wie zich afkeert van de HEER. 6Hij is als een struik 

in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de 

regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een 

verzilt en verlaten land. 7Gezegend wie op de 

HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8Hij 

is als een boom geplant aan water, zijn wortels 

reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de 

hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. 

Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer 

draagt hij vrucht. 9Niets is zo onbetrouwbaar als het 

hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 10Ik, 

de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die 

nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel 

beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.  



 

 

ZINGEN: Lied 1 : 1, 2 

 
1Gezegend hij, die in der bozen raad 

niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich door spotters in de kring laat noden, 

waar ieder lacht met God en zijn geboden, 

maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 

 
2Hij is een groene boom die staat geplant 

waar waterbeken vloeien door het land. 

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 

2e LEZING: Lucas 6:17-26 

 
17Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij 

staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een 

groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, 

evenals een menigte mensen uit heel Judea en 

Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en 

Sidon. 18Ze waren gekomen om naar Hem te 

luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen; 

ook degenen die gekweld werden door onreine 

geesten werden genezen. 19De hele menigte 

probeerde Hem aan te raken omdat er kracht van 

Hem uitging en Hij iedereen genas. 
20Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: 

‘Gelukkig jullie die arm zijn, want voor jullie is het 

koninkrijk van God. 21Gelukkig jullie die nu honger 

hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie 

nu huilt, want je zult lachen. 22Gelukkig zijn jullie 

wanneer de mensen jullie omwille van de 

Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen 

en je naam door het slijk halen. 23Wees verheugd als 

die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie 

zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet 

niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde 

wijze hebben behandeld. 
24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al 

gehad. 25Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult 

honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult 

treuren en huilen. 26Wee jullie wanneer alle mensen 

lovend over je spreken, want hun voorouders hebben 

de valse profeten op dezelfde wijze behandeld. 

 

ZINGEN: Lied 339f 

 

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; 

wij danken U. 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 146c : 3, 4, 5 

 
3Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 

Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 

die dag aan dag met Christus leeft? 

Wie met de Heer te rade gaat, 

die staat Hij bij met raad en daad. 

Halleluja! Halleluja! 

 
4Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de enige God die zijn macht openbaarde, – 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

Hij, die het al heeft in zijn hand, 

houdt ook ons zwak geloof in stand. 

Halleluja! Halleluja! 

 
5O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 

Hij die u recht verschaft is hier! 

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 

dorstige, zie de heilsrivier! 

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 

God schenkt genade velerlei. 

Halleluja! Halleluja!. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

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

VERHOOR ONS 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 416 (allen) 

 

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. 

 
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/digital

e-collecte.html  

 

1. Diaconie / Kerk in Actie (Noodhulp Nepal) 

Nepal Meer werkgelegenheid voor jongeren 

Door hoge werkloosheid in Nepal vertrekken veel 

jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar 

zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de 

lonen laag. Door de coronapandemie moesten velen 

van hen terugkeren. Kerk in Actie creëert daarom in 

Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid. Zij 

krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een 

stageplek en coaching. Helpt u mee hun 

leefomstandigheden te verbeteren? 

2. Goede Herderkerk. 

3. collecte Algemeen Christelijke Doelen 

Sinds zomer 2018 worden er bij huizen in Apeldoorn 

waar in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben 

gewoond en van daaruit zijn weggevoerd zwarte, 

granieten stenen geplaatst. In de stenen zijn de 

naam, leeftijd, datum- en plaats van overlijden 

gegraveerd. Het vervaardigen van de stenen, het 

graveren, de steenleggingen enz. brengt kosten met 

zich mee. De algemene kerkenraad wil met de 

opbrengst van deze collecte de werkgroep 

Gedenkstenen Joods Apeldoorn van harte steunen. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties naar de. 

Fam. Janssen, (Jagersweg) Wij feliciteren hen met 

hun 50-jarig huwelijksjubileum. Bij het meeleefbord 

in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te 

brengen en 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

