
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 11 sept. 2022 
Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Kees Wenniger 
Diakenen: Fenny Meijer en Siny Dijkens 

Lector: Cocky van Hell 
Organist: Reinder Torenbeek 

 

 
Thema: Roeping – samen zijn we sterk 
 

 
 

MUZIEK 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 
 

WOORD VAN WELKOM 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 
INTOCHTSLIED: Vol van verwachting 

 

 

 

2. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid 

zijn, die opdracht aan alles wat ademt, gaat voort. 

 

3. Samengekomen om te gaan vieren, 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

dat helpt om ons leven gestalte te geven. 

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 

BEGINWOORDEN  

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft, telkens weer, 

a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

 een wereld waar liefde woont! 

  

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de 

EEUWIGE. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

KYRIЁGEBED 

 

GLORIALIED: LB 103e – Bless the lord, my 

soul (Taizé). 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

KORTE INLEIDING 

 

LEZING: Exodus 3: 1 – 12a 
 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te 
weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, 
en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van 
God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan 
hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. 
Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet 
door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die 
struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat 
wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat 
ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! 
Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom 
niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je 
sandalen uit, want de grond waarop je staat, is 
heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ 
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet 
naar God te kijken. 

We verstillen 



7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk 
er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten 
over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze 
lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de 
macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen 
uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te 
brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is 
tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed 
de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur 
Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de 
Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God 
antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. 
 

LUISTERLIED: Let my people go 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo 

 

KORTE VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO, gespeeld wordt: 

Andante tranquillo. Uit: Sonata III, Medelssohn. 

 

(HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

- Presentatie 

- Zijn er bezwaren? 

- Inleiding 

- Lied: 972: 1 

- Gebed 

- Roeping nieuwe ambtsdragers 

- Belofte nieuwe ambtsdragers 
- Herbevestiging  

- Handoplegging 

- Lied: 972: 5 

- Belofte door gemeente 

- Lied: 972: 9, 10 
 

BELOFTE DOOR GEMEENTE (uitgelicht) 

 

Vg Gemeente van de Goede Herderkerk, 

nu Clary Spijker en Gerrit Stegenga 

bevestigd zijn, en Johan van Beek, Adilia 

Bekking, Corina Besteman en Chris Dijkens 

herbevestigd zijn als ambtsdrager -  

 vragen wij u te beloven: 

 hen te aanvaarden, 

 hen te omringen met uw medeleven, 

 hen te dragen in uw gebeden 

en met hen mee te werken in de dienst van 

onze Heer, 

broeders en zusters, wat is daarop uw ant-

woord? 

 

Gem JA, VAN HARTE! 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

MEDEDELINGEN 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 

Tafelgebed 

Vg:  Onze harten omhoog naar God!  

 Als bloemen naar de zon! 

Allen  Wij richten en openen ons hart! 

  

Vg God, onze Heer, U danken wij voor alles, 

voor ons leven, voor mensen, onze ouders, onze 

kinderen, voor dieren en planten, voor water, 

lucht, hemel en aarde; 

 

U bent de Bron van het Leven en wij mogen 

genieten van al uw goede gaven, en U wilt alleen 

maar een land van melk en honing voor ons!  

 

Grote God, wij danken en wij zegenen U – U bent 

onze vreugde!  

 

Allen:  KOM SCHEPPER GEEST,  

 VERNIEUW ONZE VREUGDE! 

 

Goede God, Uw Geest gaat door de tijden heen!  

In kleine mensen en grote profeten bent U 

zichtbaar en hoorbaar geworden als een God van 

mensen! Met uw volk Israël hebt U een proeftuin 

gemaakt voor uw bedoelingen met heel de wereld 

en heel uw mensheid.  

 

In Jezus - die U doopte met de Geest, als de 

grootste onder de profeten,  

bent U zelf onder ons gekomen - 

om ons lot te delen, te dragen en te verzoenen 

voorgoed. Wij danken U voor deze unieke, ware 

mens, die U de hoogste naam onder de hemel 

hebt gegeven: Zoon en Messias! 

 

De Geest van beiden uitgegaan, roept mensen 

van alle landen en talen om te leven 

uit zijn liefde en opstanding – als Geestkracht  

voor een nieuw bestaan als mens, 

om samen-te-leven in vrede en eenheid, als 

wereldwijde vrienden, die durven delen en voor 

elkaar zorgen, als voorboden van Uw Rijk. 

 

Grote God, wij danken en wij zegenen U – U bent 

onze vreugde!  

 

Allen:  KOM SCHEPPER GEEST,  

 VERNIEUW ONZE VREUGDE! 

 

Goede God, nu aan de Tafel van Jezus, doen we 

wat Hij ons heeft gezegd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo


In de nacht van de overlevering, 

nam Hij het brood, sprak daarover woorden van 

dank, brak het brood en gaf het aan zijn discipelen, 

en zei:  

 

Neemt en eet, 

dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt, 

doe dit steeds weer en denk aan Mij, 

hoe Ik jullie een voorbeeld heb gegeven. 
 

Zo nam Hij ook de beker, sprak daarover woorden 

van dank,  

en gaf de beker rond, en sprak daarbij: 

 

Drink allen, 

deze beker is de nieuwe band 

tussen God, jullie en Mij. 

Doe dit steeds weer en denk aan Mij, 

aan mijn bloed, dat voor jullie  

en voor alle mensen vergoten is, 

tot geestkracht voor een nieuw bestaan. 

 

Allen Als wij dan eten van dit brood  

 en drinken uit deze beker,  

ontvangen en vernieuwen wij Uw liefde 

en Geest in ons leven. 

 

Vg Goede God, moge de aarde en wij allen 

opademen, geef vrede en ga met ons mee! 

 

Grote God, wij danken en wij zegenen U – U bent 

onze vreugde!  

 

Allen:  KOM SCHEPPER GEEST,  

 VERNIEUW ONZE VREUGDE! 

Samen bidden we in één geest verbonden: Onze 

Vader… 

 

- Delen van brood en wijn 

 

- Dankgebed 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: LB 416 

 

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, Vakantie minder draagkrachtigen. 

Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder 

mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben 

kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door 

bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een 

mooie vakantieweek beleven in één van de huizen 

van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van 

gezelligheid, leuke activiteiten, een mooie 

omgeving en worden zij uitstekend verzorgd door 

vele vrijwilligers. Als de kosten een probleem zijn, 

kan de Diaconie met uw bijdrage deze 

vakantieweken voor meer mensen mogelijk maken 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar dhr. 

Brussaard, de Hegge. 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

