
 

 

9e Zondag van de herfst, 13 november 2022 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Ingrid de Zwart 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Ger Boon 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 98: 1, 3  

 

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 

 

GEBED OM ONTFERMING 

v.: ‘……….daarom roepen wij U aan’:  

a.:  zingen: 301 h  

 

GLORIALIED: Psalm 98: 4  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

1e LEZING: 2 Koningen 8: 1-6 

 
1Elisa had de vrouw van wie hij het kind weer tot 

leven had gewekt de volgende raad gegeven: ‘U 

moet vertrekken en met uw familie als vreemdeling 

gaan wonen waar u maar terecht kunt, want 

de HEER laat een hongersnood komen die dit land 

zeker zeven jaar in zijn greep zal houden.’ 2De vrouw 

was vertrokken, zoals de godsman had gezegd, en 

zij en haar familie hadden zeven jaar als 

vreemdelingen in het land van de Filistijnen 

gewoond. 3Toen ze na zeven jaar weer in haar eigen 

land terugkwam, ging ze naar de koning om zijn hulp 

in te roepen om haar huis en haar grond terug te  

 

krijgen. 4De koning was juist in gesprek met Elisa’s 

knecht Gechazi, aan wie hij gevraagd had om hem 

over de bijzondere daden van de godsman te 

vertellen. 5Net toen Gechazi aan het vertellen was 

hoe Elisa een dode tot leven had gewekt, kwam de 

moeder van het bewuste kind de hulp van de 

koning inroepen. ‘Dit is de vrouw over wie ik het 

had, mijn heer en koning,’ zei Gechazi, ‘en dat is 

de jongen die Elisa tot leven gewekt heeft.’ 6De 

koning vroeg aan de vrouw wat ze kwam doen, en 

toen ze verteld had wat ze verlangde, stuurde hij 

een van zijn hovelingen met haar mee met de 

opdracht: ‘Zorg ervoor dat ze al haar bezittingen 

terugkrijgt, en ook alles wat haar grond heeft 

opgebracht vanaf de dag dat ze het land verliet tot 

nu toe.’ 

 

ZINGEN: Lied 320: 1, 2, 3  

 

2e LEZING: Filippenzen 4: 4-9  

 
4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 

nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u 

kennen als vriendelijke mensen. De Heer is 

nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle 

omstandigheden aan God wat u nodig hebt en 

dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van 

God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 

gedachten in Christus Jezus bewaren. 8Ten slotte, 

broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar 

is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en 

eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof 

verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en 

overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. 

Dan zal de God van de vrede met u zijn. 

 

ZINGEN: Lied 320: 4  

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 322 

 

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: Lied 1009  

 

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, Kerk in Actie / 

werelddiaconaat  (Golfstaten) 

De kerken in de Golfstaten hebben te maken met een 

grote toestroom arbeidsmigranten uit India, Nepal en 

de Filipijnen. Veel van deze mensen willen graag 

meer leren over de Bijbel, maar ze kunnen niet lezen. 

Kerk in Actie traint daarom voorgangers in de 

succesvolle interactieve Storytellingmethode. De 

Bijbelverhalen worden mondeling verteld en men 

gaat samen op zoek naar de betekenis ervan voor 

het eigen leven waardoor de migranten nieuwe moed 

putten voor hun zware leven. 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk in Actie / Ontwikkelingssamenwerking 

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in 

Indonesië 

Naast de collecten voor zending is dit een extra 

collecte voor projecten van Kerk in Actie die met 

respect voor mens en milieulevens voorgoed 

veranderen. Op het Indonesische eiland Java wonen 

veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 

rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en 

boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze 

minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een 

hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert 

boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en 

hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. 

Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, 

hebben de boeren de komende jaren grotere 

opbrengst tijdens de oogst. Zo ontvangen 

boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen! 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemgroet gaat met een felicitatie vanwege haar 

90ste verjaardag naar mevrouw Peters-Teunizen, 

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

