
 

 

Diaconale Viering, 6e Zondag van de herfst, 23-10-2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: ds. Gertrudeke van der Maas 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

Thema: Solidariteit: broodnodig 
 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED 216 “Dit is een morgen als ooit de 

eerste”  

 

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 zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

GEZONGEN GEBED OM ONTFERMING:  

Lied 1003 – “Stil is de straat” 

 

WOORD VAN BEVRIJDING 

 

GLORIALIED Lied 1001 “De Wijze woorden en het 

groot vertoon“ 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

1e LEZING: Deuteronomium 8,7-20 

 
7Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed 

land, een land van beken, bronnen en waterstromen, 

die ontspringen in de valleien en op de bergen, 8een 

land van tarwe en gerst, van wijnstokken, 

vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van 

olijven en honing, 9een land waar u niet slechts  

 

 

schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets 

zal ontbreken, een land waar u ijzer vindt in het 

gesteente en waar u koper delft uit de 

bergen. 10Wanneer u daar volop te eten hebt, dank 

de HEER, uw God, dan voor het goede land dat Hij 

u gegeven heeft. 11Zorg ervoor dat u Hem niet 

vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en 

regels, die ik u vandaag voorhoud, zou 

veronachtzamen. 12Wanneer u volop te eten hebt 

en mooie huizen bouwt om in te wonen, 13wanneer 

u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, 

steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit 

toeneemt, 14mag u daardoor niet hoogmoedig 

worden en de HEER, uw God, niet vergeten. Was 

Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte 

bevrijdde; 15die u veilig door die grote, 

verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land 

waar geen water te vinden is en waar giftige 

slangen en schorpioenen huizen; die voor u water 

liet ontspringen uit de steenharde rots; 16die u in de 

woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw 

voorouders nog nooit hadden gezien – en dat alles 

om u te laten buigen voor zijn macht en u op de 

proef te stellen, zodat Hij u later zou kunnen 

zegenen? 17En dan zou u bij uzelf denken: Al die 

voorspoed hebben we op eigen kracht 

verworven!? 18Nee, u moet beseffen dat het 

de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die 

welvaart te verwerven, omdat Hij zijn verbond 

gestand wil doen, alles wat Hij uw voorouders 

onder ede heeft beloofd. Zo heeft Hij dat gedaan, 

tot op de dag van vandaag. 19Maar als u de HEER, 

uw God, toch vergeet en achter andere goden aan 

loopt, ze vereert en voor ze neerknielt – ik 

waarschuw u op voorhand dat u dan zeker zult 

omkomen. 20Het zal u net zo vergaan als de volken 

die de HEER ter wille van u uitroeit: u zult 

omkomen omdat u niet naar Hem hebt geluisterd. 

 

ZINGEN: Lied 992 “Wat vraagt de Heer nog meer 

van ons” 

 

2e LEZING: Matteüs 22,34-40 

 
34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat Hij de 

sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze 

bij elkaar. 35Om Hem op de proef te stellen vroeg 

een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester, wat is 

het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het 

grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan 

gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee 



 

 

geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet 

en de Profeten staat.’ 

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Invention nr. 4, Marius Monnikendam 

 

ZINGEN: Lied 388 “Voor ieder van ons een plaats 

aan de tafel” 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEZONGEN GEBED Lied 994: 1 -3 “Voor hen die 

ons regeren” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED 425 “Vervuld van uw zegen” 

 

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, Kerstactie. 

Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten 

en giften verspreid onder mensen die rond de 

feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit 

jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad 

gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we 

deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te 

stellen juist voor mensen in de directe buurt een 

verschil te kunnen maken. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

 

 

 

 

 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat ter bemoediging naar mevr. 

Jonkman, Stationsdwarsstraat en naar mevr. 

Tiemens-Smit, Prins Willem Alexanderlaan. 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

