
 

 

 

 

 
GOEDE HERDERKERK       JACHTLAANKERK 

 
Zondag: 28 augustus 2022 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Ouderling: Ienke Bogerd 
Diaken: Cocky van Hell 
Kerkrentmeester: Hennie Besteman 
Organist: Teun Kalter 

 
Kerkdienst meekijken: 
https://dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn 
 
Kerkdienst meeluisteren: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11049 
 

 
 
MUZIEK 
 
WELKOM door de ouderling van dienst  
 
AANVANGSLIED: LB 1005 (Nederlands)  

 
STILTE 
 
We gaan staan(indien mogelijk) 
 
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 wat zijn hand aan heel 
    de schepping begon.  
 
v. De Heer zij met u. 
a. Met u zij de Heer. 
 
We gaan zitten 
 
GEBED  
 
GLORIALIED: Psalm 113  
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
 
Link naar het materiaal: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QVF5K3Y73-
KXoA3wqA6pn7vwaPRP9QVP  
 
LIED: De laatsten zullen de eersten zijn 
 
Tekst: Hanna Lam 
Muziek: Wim ter Burg 
Uit: ‘Kom en zing! Geloofsliederen voor kinderen’ 
 
 

 
2 En wie zichzelf verhoogt, die wordt 
het allerlaatst gezien. 
Maar wie zich houdt aan Zijn gebod 
die zal de grootste zijn voor God 
die telt, die telt voor tien, 
die telt, die telt voor tien. 
 
3 De eersten komen het allerlaatst, 
God keert de rollen om. 
Want Hij meet met een andere maat 
en zet ons op de goede plaats 
wanneer Hij wederkomt, 
wanneer Hij wederkomt. 
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LEZING: Lucas 14 : 1. 7 - 14 
 
1Toen Hij op sabbat in het huis van een 
vooraanstaande farizeeër was, waar Hij voor een 
maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog 
gehouden.  
7Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij 
had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf 
kozen. Hij zei tegen hen: 8‘Wanneer u door iemand 
wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de 
ereplaats, want misschien is er wel iemand 
uitgenodigd die voornamer is dan u, 9en dan moet uw 
gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem 
af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten 
innemen. 10Als u wordt uitgenodigd, kies dan de 
minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: 
“Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer 
betoond ten overstaan van iedereen die samen met u 
aanligt. 11Want wie zichzelf verhoogt zal worden 
vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden 
verhoogd.’ 
12Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: 
‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal 
geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw 
verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun 
beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u 
terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan 
zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen 
terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de 
opstanding van de rechtvaardigen.’ 
 
LIED: LB 991 
 
OVERDENKING 
 
MUZIEK  
 
GEBEDEN voorbeden en stil gebed 
 
Gezongen Onze Vader: LB 370 
 
We gaan staan(indien mogelijk) 
 
SLOTLIED: LB 415 
Kinderen komen tijdens het slotlied terug 
 
ZEGEN, allen: Amen, amen, amen 
 
MUZIEK 
 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kop koffie of thee. 
 
COLLECTE: 
 
1. Diaconie, Citypastoraat 
Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers 
van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich 
in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en 
gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een 
maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen 
voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook voor 
ondersteuning van de beroepskracht is geld nodig. 
De kerken van Apeldoorn dragen met deze collecte 
bij aan een beter leven van de kwetsbare bezoekers 
van het Inloophuis. 
2. Kerk 
3. Algemeen Christelijke Doelen  – Hospice 
Apeldoorn 
De algemene kerkenraad wil de opbrengst van deze 
collecte bestemmen voor Hospice Apeldoorn. 
Het hospice biedt mensen een zorgzaam begeleid 
levenseinde in de laatste levensfase wanneer dit 
thuis niet meer mogelijk is. Met name bij dreigende of 
bestaande overbelasting van de mantelzorg, of bij het 
ontbreken daarvan. De zorg wordt geleverd door 
speciaal opgeleide vrijwilligers, onder leiding van 
professionele coördinatoren. Zij proberen een sfeer 
van rust, veiligheid, ruimte en persoonlijke aandacht 
te creëren voor de gast en zijn/haar naasten. Met uw 
bijdrage steunt u de inzet van de vele vrijwilligers bij 
dit belangrijke werk. 
 
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 
middels deze link: 
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita le-
collecte.html   
 
of bij het verlaten van de kerkzaal in de 
collectezakken. 
 
BLOEMENGROET: De kerkbloemen gaan met een 
hartelijke groet van onze gemeenten  
Vanuit de Jachtlaankerk naar: 
 Dhr. en mevr. H.O. Bakker, Topaastraat 4 
 Mevr. M. Kuiper-Huiskamp, Loolaan 69/K7 
Vanuit de Hoede Herderkerk naar: 
 Mevr. Meima, Govert Flinckstraat vanwege haar 
90ste  verjaardag en naar 
 mevr. Van den Hoff, Kruisakkerweg, ter 
bemoediging. 
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