
 

 

5e Zondag van de herfst, 16 oktober 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Regine Agterhuis 

Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist/pianist: Gery Versteegt 

 

“Thema: Bidden zonder ophouden” 

 

MUZIEK 

 

Cantorij: ‘Wees hier aanwezig’ dienstboek blz. 585 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED 207 (verzen 1 en 2 cantorij, 3 en 

4 allen) 

 

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 voor ons en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEZONGEN KYRIË EN GLORIA: 299f (verdeling 

zoals aangegeven in liedboek) 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

Cantorij: Zangen van Zoeken en Zien 133 ‘Hore 

mijn oor’ 

 

Horen mijn oor het ongehoorde, dat ik bedacht ben 

op wat ik zie. 

Onze monden: dat zij vrede roepen, Onze handen 

dat zij troosten. 

Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is mijn hart 

overvloeien van vreugde. 

 

1e LEZING: Genesis 32: 22-31 

 
22Zo ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef 

hij die nacht in het tentenkamp. 23Het was nog nacht  

 

toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een 

doorwaadbare plaats, samen met zijn beide 

vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf 

zonen. 24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, 

bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 

overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal 

alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de 

dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet 

van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, 

en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 

worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij 

gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u 

niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander vroeg: 

‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde 

hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet 

Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en 

mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob 

vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten 

antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ 

Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob 

noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog 

in oog gestaan met God en toch is mijn leven 

gered.’  

 

ZINGEN: Psalm 77: 1 

 

2e LEZING: Lucas 18: 1-8 

 

1Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak 

om altijd te bidden en niet op te geven: 2‘Er was 

eens een rechter in een stad die voor God geen 

ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. 

3Er woonde ook een weduwe in die stad, die 

steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: 

“Doe mij recht in het geschil met mijn 

tegenstander.” 4Maar lange tijd wilde hij dat niet 

doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik 

voor God geen ontzag en trek ik me van de 

mensen niets aan, 5toch zal ik die weduwe recht 

verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft 

ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog 

aan.’ 6Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze 

rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7Zal God 

dan niet zeker recht verschaffen aan zijn 

uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen? 

Hij hoort hen immers geduldig aan. 8Ik zeg jullie 

dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als 

de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op 

aarde?’ 

 

ZINGEN: Psalm 77: 2 

 

OVERDENKING: “bidden zonder ophouden” 



 

 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 895 (1ste 2 keer gezongen door 

cantorij, daarna 4 keer gezongen door gemeente 

met voorzang door cantorij) 

 

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 150a 

 

ZEGEN (door cantorij gezongen) Zangen van 

zoeken en zien 19, melodie Job de Bruin 

 

God zal met je meegaan als licht in je ogen als 

lamp voor je voet als hand op je hoofd, 

en arm om je schouder als baken bij ontij en verte 

die wenkt als groet op je lippen 

en hoop in je hart als stem die je uitdaagt en woord 

dat je voor gaat. 

 

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, Diaconaal aandeel wereldwijd. 

Samen collecteren omdat we geloven in delen. 

Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept 

de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven 

voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van 

de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via 

Kerk in Actie projecten verspreid over de hele 

wereld. Zo worden honderden lokale 

hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven 

om mensen hoop en perspectief op een beter leven 

te bieden. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

 

 

 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een felicitatie vanwege 

haar 80ste verjaardag naar mevrouw Reupkes-Bar, 

Tienwoningenweg. 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

