GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, Israël-zondag, 2 okt 2022
Voorganger: ds. Bram Bregman
Ouderling: Ienke Bogerd
Diaken: Truus Janssen
Lector: Ger Boon
Organist: Reinder Torenbeek

Thema: Wij zullen doen en horen

KORTE INLEIDING
LEZING: Exodus 19: 1 – 8a
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MUZIEK
De ambtsdragers komen binnen
DE DIENST BEGINT

We verstillen

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat
ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de
Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit
Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn
gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp
op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar
God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg
tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van
Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe Ik ben
opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op
adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij
heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt
en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een
kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle
andere volken – want de hele aarde behoort Mij
toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een
heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten
over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het
volk bijeen en deelde hun alles mee wat
de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk
antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen
wat de HEER heeft gezegd.’
LIED: 37: 1, 2, 9.

WOORD VAN WELKOM

LEZING: Lucas 17: 1 - 10

We gaan (zo mogelijk) staan
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INTOCHTSLIED: 122: 1, 2.
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

DE TIEN WOORDEN
LIED: 119: 61, 66.
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Tegen zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk
dat er valstrikken zijn, maar wee degene die ervoor
verantwoordelijk is! 2Het zou beter voor hem zijn
als hij met een molensteen om zijn nek in zee werd
geworpen dan dat hij ook maar een van deze
geringe mensen ten val zou brengen. 3Let dus
goed op jezelf! Indien een van je broeders of
zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als
ze berouw hebben, vergeef hun. 4En als ze
zevenmaal op een dag tegen je zondigen en
zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb
berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 5Toen zeiden
de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer
geloof!’ 6De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als
een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die
moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond
en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie
gehoorzamen. 7Als iemand van jullie een knecht
heeft die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij,
wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen
hem zeggen: “Kom aanliggen en eet mee”? 8Zal hij
niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te
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eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me
terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en
drinken”? 9Hij bedankt de knecht toch niet omdat die
gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10Hetzelfde
geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben
wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar
eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht
gedaan.”’

4. O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En wat is je missie
waar jij je voor geeft?
En wat inspireert je?
Wat drijft je, wat sterkt je?
En wat is de droom toch
die jouw liefde heeft?

LUISTERLIED: 317

5. Ik ga waar Ik gaan kan
en zoek reisgenoten.
Maar stel me geen vragen
naar heg of naar steg,
naar leeftocht of reisdoel
of wie ons wil volgen.
Maar voeg je toch bij me:
Ik leer je mijn weg.

https://www.youtube.com/watch?v=fcag6pLlbLA
VERKONDIGING
KORTE STILTE
MUSICA PRO DEO: Aria over “Als God, mijn God,
maar voor mij is” (Klaas Jan Mulder)

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

LIED: O waar wil je heengaan (Iona)

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
MEDEDELINGEN
De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen
zijn)
We gaan (zo mogelijk) staan
SLOTLIED: Dank U, Heer, voor al wat leeft

1. O waar wil je heengaan?
En kan ik je volgen?
En hoe overleef je?
Hoe kom je ooit aan?
Je hebt geen bepakking,
geen tent en geen kleding,
geen eten, geen drinken –
hoe kun je bestaan?
2. O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En waarom zoek jij steeds
een ander gehoor?
Je twist met de machten.
Je eet met verachten.
Je loopt met de lamme.
Zo ga je maar door.
3. O waar wil je heen gaan?
En kan ik je volgen?
En wat geeft je aanzien?
Wat geeft je krediet?
Geen winst uit de handel,
geen vakwerk of kunde
geen stempel of keurmerk,
geen kunstwerk, geen lied.

2. Al te veel bleef ongedaan;
stil verwijtend zien ons aan
armen, bedelend om brood –
levend lijken zij al dood.
Geef ons heden open handen,
ogen om opnieuw te zien
uw geboden, alle tien:
vlammen die van liefde branden.

2

4. Dank U, Heer, dat wie zo leeft
dankzij Pasen toekomst heeft:
honing, melk in overvloed,
Kanaän wordt meer dan goed!
Vrolijk zingen wij tezamen
wereldwijd het hoogste lied
als uw wil voorgoed geschiedt
juichend: halleluja, amen!
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/digital
e-collecte.html:
1. Diaconie, Plaatselijke instellingen
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in
financiële problemen zijn gekomen. Voor de
organisatie van dit werk, voor bijscholing en training
van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De
diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en
kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren,
zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen
volhouden. Met uw bijdrage kan de Diaconie de St.
Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.
2. Goede Herderkerk
3. Kerk en Israël - Onopgeefbaar verbonden
Vandaag, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor
Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor
de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van
de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar
verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis
met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk
geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en
ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en
Israël gericht. Met uw bijdrage aan de collecte maakt
u deze activiteiten mogelijk. Om ons geloof levend te
houden.

Lieve mensen rond de Goede Herderkerk.
Het nieuwe seizoen Happy Hour, 2022-2023.
Vrijdag 14 oktober 2022, vanaf 17.00 tot 19.00
uur, 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 14 oktober 2022!
De Happy-Hour commissie.

BLOEMENGROET:
De bloemengroet gaat met een felicitatie vanwege
hun 50-jarig huwelijksjubileum naar de heer en
mevrouw Sietses, Frans van Mierisstraat. 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.

3

