
 

 

 8e Zondag na Epifanie, 27 februari 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: dhr. Willem Wilbrink 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Cocky van Hell 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED 84: 1 en 5 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is 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 146c: 1 en 7   
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Jeremia 7: 1 - 7 

 
1De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga in de 

tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: 

Luister naar de woorden van de HEER, Judeeërs; 

luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan 

om je voor de HEER neer te buigen. 3Dit zegt 

de HEER van de hemelse machten, de God van 

Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land 

blijven wonen. 4Vertrouw niet op die bedrieglijke 

leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van 

de HEER! De tempel van de HEER!” 5Als jullie je 

leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig 

behandelen, 6vreemdelingen, wezen en weduwen 

niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed 

vergieten en niet achter andere goden aan lopen,  

 

jullie onheil tegemoet, 7dan mogen jullie hier blijven 

wonen, in het land dat Ik jullie voorouders gegeven 

heb, voor altijd en eeuwig. 

 

ZINGEN: Lied 313: 1 en 2 

 

2e LEZING: Marcus 12: 38 - 44 

 
38Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de 

schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden 

rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op 

het marktplein, 39en een ereplaats willen in de 

synagogen en bij feestmaaltijden: 40ze verslinden 

de huizen van de weduwen en zeggen voor de 

schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger 

worden geoordeeld dan over anderen!’ 41Hij ging 

tegenover de offerkist zitten en keek hoe de 

mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden 

veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme 

weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde 

van niet meer dan een quadrans. 43Hij riep zijn 

leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker 

jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist 

gedaan dan alle anderen die er geld in hebben 

gegooid; 44want die hebben gegeven van hun 

overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles 

gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 

 

ZINGEN: Lied 313: 4 en 5 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Koraalvoorspel “Wer nur den lieben Gott lässt 

walten” (Wie maar de goede God laat zorgen), 

Max Reger. 

 

ZINGEN: Lied 72: 4 en 7 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
Mededeling van overlijden van mevr. Hogenkamp 
en gedachtenis van overleden gemeentelid Johan 
Kleiboer en mevr. Hogenkamp. 

 

Zingen: Lied: 961 “Niemand leeft voor zichtzelf” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 



 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED 801: 1, 2, 3, 6, 7, 8  

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

MUZIEK 

 

 

 

COLLECTE: 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of middels deze link: 

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

 

1. Diaconie / De Sleutel 

De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit 

zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de 

voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een 

bloeiende gemeenschap in beide wijken. Ondersteunt u met deze collecte de activiteiten voor deze kinderen 

en volwassenen, voor de kerk naar buiten? 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met de felicitaties naar dhr. G.F.H. (Gerd) Kelling, (Jagersweg). Wij feliciteren Gerd met 

zijn 90e verjaardag. Bij het meeleefbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en u uw 

naam op de kaart te schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd  

 

********** 

 

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk, 

 

Wij gaan het weer voorzichtig proberen! 

Vrijdag 11 maart 2022, locatie ontvangstruimte Goede Herderkerk! 

 

HAPPY-HOUR! 

 

Deze wordt georganiseerd om U allen, jong en oud, in een ongedwongen sfeer te ontmoeten onder het 

genot van: een kopje koffie/thee, fris en/of een drankje, en een hapje/snack! 

Weet U allen hiervoor van harte uitgenodigd! 

Hopelijk tot ziens, op vrijdag 11 maart! 

 

De Happy-Hour commissie. 

 

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

