
 7e Zondag na Epifanie, 20 februari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Lisette van Buuren 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Reinder Torenbeek 

  

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED 1005:1,2,5 

 
1Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
5Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

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 

Met gebedsresponsie:  

v … daarom roepen wij: 

a:  Heer, ontferm U! 

 

GLORIALIED 869:5,7 

 
5Wie alle troost ontberen moet 

en wien geen mens kan helpen, 

houd moed, – God zal met overvloed 

van heil u overstelpen. 

Hij buigt zich over het bestaan 

van hen die door de diepten gaan. 

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 BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Amos 5:1-13 

 
1Luister naar mijn woorden, Israël, luister naar 

mijn klaaglied over jullie: 2Ze is gevallen, vrouwe 

Israël, ze zal niet meer opstaan, verlaten ligt ze op 

haar land, en er is niemand die haar opricht. 3Dit 

zegt God, de HEER, over Israël: De stad die met 

duizend man ten strijde trekt houdt er maar 

honderd over; de stad die met honderd man ten 

strijde trekt maar tien. 4Dit zegt de HEER tegen 

Israël: Zoek Mij en leef! 5Zoek het niet in Betel, ga 

niet naar Gilgal, trek niet naar Berseba; Gilgal 

gaat in ballingschap en Betel wordt een plaats van 

onheil. 6Zoek de HEER en leef! Anders zal Hij als 

een vuur woeden in het land van Jozef, de 

vlammen zullen Betel verteren, en er zal niemand 

zijn om te blussen. 7Want jullie veranderen het 

recht in alsem en vertrappen de gerechtigheid. 
8De maker van de Plejaden en van Orion, Hij die 

de diepe duisternis in morgenlicht verandert en de 

dag tot nacht verduistert, Hij die het water van de 

zee bijeenroept en het uitstort over de aarde – zijn 

naam is HEER. 9Met zijn verwoestende bliksem 

treft Hij de sterken, hun vestingen worden 

vernietigd. 10Jullie haten hen die in de poort het 



recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die de 

waarheid spreken. 11Jullie vertrappen de zwakken 

en eisen een deel van hun graan op. Daarom: 

huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je 

zult er niet in wonen; prachtige wijngaarden hebben 

jullie geplant, maar je zult er geen wijn van 

drinken. 12Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden 

zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen de 

onschuldigen, jullie nemen steekpenningen aan, 

jullie onthouden de armen in de poort hun 

recht. 13Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want 

het is een kwade tijd. 

 

ZINGEN: Lied 994 

 
1Voor hen die ons regeren, 

de hoofden van het land, 

bidden wij God de Here 

om ootmoed en verstand, 

dat zij bewaren hecht en recht 

al de getuigenissen, 

die ons zijn aangezegd. 

 
2De sterken, die bewaken 

de wegen met hun woord: 

dat zij ook zullen dragen 

de zwakken in de poort, 

want hoofd en lichaam zijn in pijn 

en niemand wordt behouden, 

als dié verlaten zijn! 

 
3Wij bidden ook om vrede, 

de aftocht van geweld: 

Heer, dat wij niet vergeten, 

hoe Gij de namen telt, 

bewaar het land voor overmoed 

en voor het blinde razen, 

de stemmen van het bloed. 

 
4O God, Gij moet regeren 

tegen het onverstand: 

wij dienen vele heren 

tot schade van het land. 

Gij zijt genade, uw bevel 

doet leven en vergeven, 

o God van Israël! 

 

2e LEZING: Amos 5:14-27 

 
14Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie 

leven, en dan zal de HEER, de God van de 

hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd 

zeggen. 15Haat het kwade, heb het goede lief en 

zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. 

Misschien zal dan de HEER, de God van de 

hemelse machten, genade schenken aan wie er 

overgebleven zijn van Jozefs volk. 16Daarom – zegt 

de HEER, de God van de hemelse machten, de 

Heer – zal er op alle pleinen worden gerouwd, in 

alle straten gejammerd; boeren worden opgeroepen 

om te weeklagen, klaagzangers om te rouwen, 17en 

ook in alle wijngaarden zal er worden gerouwd 

wanneer Ik zelf in jullie midden rondga – zegt 

de HEER. 18Wee degenen die verlangen naar de 

dag van de HEER! Wat zal hij jullie brengen, de 

dag van de HEER? Duisternis, geen licht. 19Zoals 

wanneer iemand die vlucht voor een leeuw, 

aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij 

een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de 

muur leunt, gebeten wordt door een slang. 20De 

dag van de HEER zal duisternis zijn, en geen 

licht; aardedonker, zonder glans. 21Ik haat jullie 

feesten, Ik wijs ze af, jullie samenkomsten 

verdraag Ik niet. 22De brand- en graanoffers die 

jullie Mij brengen aanvaard Ik niet; de vetgemeste 

beesten van jullie vredeoffers keur Ik geen blik 

waardig. 23Bespaar Mij het geluid van jullie 

liederen; de klank van jullie harpen wil Ik niet 

horen. 24Laat liever het recht stromen als water, 

en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende 

beek. 25Israëlieten, hebben jullie Mij die veertig 

jaar in de woestijn ooit zulke offers en gaven 

gebracht? 26Nu zullen jullie de beelden die jullie 

zelf gemaakt hebben – je koning Sakkut en je 

sterrengod Kewan – met je mee moeten 

dragen, 27want Ik zal jullie in ballingschap 

wegvoeren, tot voorbij Damascus. Dit zegt 

de HEER, wiens naam is God van de hemelse 

machten. 

 

ZINGEN: Lied 82 

 
1God staat in ’t midden van de goden, 

Hij heeft hen tot gericht ontboden: 

Gij machten die het onrecht stijft, 

bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 

hoor: gij moest wezen en geringen 

beschermen in hun rechtsgedingen, 

gij moest wat arm is en veracht 

vrijmaken uit der bozen macht. 

 
2Gij die in hoogheid zijt gezeten, 

hoe doof en blind is uw geweten! 

Gij machtigen verzaakt uw plicht, 

om uwentwil versaagt het licht. 

Ik sprak wel: goden zijt gij allen. 

Ik had aan u mijn welgevallen. 

Maar nee, gij brengt de chaos weer. 

Ik stort u in de afgrond neer. 

 
3Sta op, o God, en richt de aarde, 

Gij geeft aan alles recht en waarde; 

wat zich verheft als god en heer, 

bestraf het en breng vrede weer. 

Van U zijn immers alle volken, 

breek met uw lichtglans door de wolken 

en straal voor ons in majesteit, 

Gij zon van de gerechtigheid! 

 

OVERDENKING: 

 

“Spits uw oren! 

 



   
 

MUSICA PRO DEO 

“Praeludium VIII, Das Wohltemperierte Klavier, Teil 

1. J.S. Bach” 

 

ZINGEN: Lied 1001 

 
1De wijze woorden en het  groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 
2Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen – 

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 
3Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt – 

die zal zijn ogen niet geloven. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED 99:1,2,3,8 (allen) 

 
1God is koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 

Volken hoor zijn stem. / Buig u, beef voor Hem, 

die met macht gekroond / op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 

 
2God, die recht gebood, / is in Sion groot; 

van zijn troon belacht / Hij der volken macht. 

Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht 

is uw naam, o Here; / laten zij die eren! 

3Niet op bruut geweld / hebt Ge uw macht gesteld. 

Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht. 

Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 

uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 

 
8Maak Hem nu tezaam / groot, verhef zijn naam. 

Buig u voor Hem neer, / Hij is onze Heer, 

die met macht gekroond / op de Sion troont. 

Houd Hem hoog in ere! / Heilig is de Here. 

 

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 / Individuele hulpverlening PKN 

De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen 

van nood en verzoeken om bijdragen van of via 

gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig 

bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en 

wordt naast financiële ondersteuning ook 

begeleiding door een diaken of een 

SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan 

de Diaconie helpen om de meest urgente 

financiële nood te lenigen, waardoor er 

emotioneel en financieel weer ruimte komt voor 

herstel en balans.  

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties naar de. 

fam. Nijkamp; (Pieter de Hoochlaan). Wij 

feliciteren hen met hun 60-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

