
 

 

12e Zondag van de zomer, 4 september 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Ds. Hans van Ark 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Cocky van Hell 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

Thema: “als God het wil?” 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED psalm 100 

 

BEGINWOORDEN (of een eigen variant) 

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 

 

Gedicht rond psalm 121 

 

GLORIALIED psalm 136 in wisselzang 

Allen 1 

Mannen 3 

Vrouwen 4 

Mannen 12 

Allen 13 

 

GEBED 

 

ZINGEN: Zoek eerst het Koninkrijk van God, 

evangelische liedbundel no 58 en andere 

bundels 

 

1. Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

Refrein: Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 
 
 
 

 

2. Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, 

halleluja. 

Refrein: Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 

3. Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, 

halleluja. 

Refrein: Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

1e LEZING: Mattheus 10: 29 t/m 33 (NBV 2004!) 

 
29Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. 

Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader 

het niet wil. 30Bij jullie zijn zelfs alle haren op je 

hoofd geteld. 31Wees dus niet bang, jullie zijn meer 

waard dan een hele zwerm mussen. 32Iedereen die 

mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik 

erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33Maar wie mij 

verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen 

bij mijn Vader in de hemel. 

 

2e LEZING: Lucas 13: 1 t/m 5 (NBV2021) 

 
1Er waren op dat moment ook enkele mensen 

aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs 

van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat 

van hun offerdieren. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken 

jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren 

dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot 

ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg Ik jullie, maar 

als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op 

dezelfde wijze omkomen. 4Of die achttien die 

stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – 

denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle 

andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker 

niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer 

komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 

 

ZINGEN: NLB 1005 zoekend naar licht, de 

Nederlandse coupletten 1, 2 en 4 

 

OVERDENKING: 

 

KORTE STILTE 



 

 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: NLB 886 Abba vader Ned en Engels 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED Ga nu heen in vrede (melodie Land of 

hope and glory) ev liedbundel no 270 

 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, 

uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, 

vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

 

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/digita

le-collecte.html: 

 

 

1. Diaconie KIA, Werelddiaconaat (Myanmar) 

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of 

volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. 

Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben 

daarnaast te maken met extra (medische) kosten. 

Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg 

en revalidatie, maar helpt mensen met een 

handicap ook bij het vinden van werk. Ook krijgen 

lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en 

training over hoe zij deze mensen een volwaardige 

plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen 

ondersteunen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat naar dhr. en mevr. Scholten, 

Groeneweg en naar mevr. van Brummen, 

Mandela, Sportlaan. 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

