
 

 

 

 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED 221 

 

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.  

 

DREMPELGEBED 

v:  Gezegend U, 

 die de morgen ontbood 

 en het licht hebt geroepen: 

a: Dat wij leven in uw licht! 

v:  Die de weg van uw Zoon 

 hebt bekroond met uw liefde: 

a: Dat wij leven in uw licht! 

v: Lijf ons in in zijn leven, 

 maak ons één tot zijn lichaam: 

a:  Dat wij leven in uw licht! 

v: Geef ons oog voor elkaar 

 en zicht op uw Rijk: 

a: Dat wij leven in uw licht 

v: en met Christus opstaan. 

a: Amen 

 

We gaan zitten 

 

ZINGEN: Psalm van de zondag 8: 1,2,3 en 6 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 
GLORIALIED 304 

 

 

 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED VAN DE ZONDAG  

 

1e LEZING: Ruth 1 

In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er 

een hongersnood uit in het land. Een man trok 

daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit 

Betlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan 

wonen in de vlakte van Moab. De naam van de 

man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en 

zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het 

waren Efratieten uit Betlehem in Juda. Toen ze in 

de vlakte van Moab waren aangekomen, bleven ze 

daar wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man 

van Naomi, en zij bleef achter met haar twee 

zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische 

vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de 

andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar 

gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, 

en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee 

zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, 

daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk 

had aangetrokken en het weer brood had gegeven, 

maakte ze zich samen met haar twee 

schoondochters gereed om Moab te verlaten en 

terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats 

waar ze gewoond had en ging terug naar Juda. 

Maar eenmaal onderweg zei Naomi: ‘Gaan jullie nu 

maar allebei terug naar het huis van je moeder. 

Moge de HEER zo goed voor jullie zijn als jullie 

voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 

Moge Hij ervoor zorgen dat jullie allebei 

geborgenheid vinden in het huis van een man,’ en 

ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 1en 

zeiden: ‘Maar we willen met u terugkeren naar uw 

volk!’ ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei Naomi, ‘waarom 

zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog 

zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? 

Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. 

Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik 

vannacht nog met een man en al bracht ik nog 

zonen ter wereld – zouden jullie dan wachten tot ze 

groot zijn en je ervan laten weerhouden met een 

andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn 

lot is te bitter voor jullie; de HEER heeft zich tegen 

mij gekeerd.’ Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa 

kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth 

week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzus gaat 

terug naar haar volk en haar god,’ zei Naomi, ‘ga 

haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: 

‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te 
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gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u 

slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God 

is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar 

zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u 

scheiden, en anders mag de HEER met mij doen wat 

Hij wil!’ Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om 

met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo 

gingen zij samen verder, tot in Betlehem. 

Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. 

Overal in de stad riepen de vrouwen: ‘Dat is toch 

Naomi?’ Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet 

Naomi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende 

heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier 

wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met 

lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog 

Naomi noemen, nu de HEER zich tegen mij heeft 

gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft 

gedaan?’ Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen 

met haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze 

kwamen in Betlehem aan bij het begin van de 

gersteoogst. 

 

ZINGEN: Lied 787 

 

2e LEZING: Johannes 14: 15-21 

 

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 

Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere 

pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de 

Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet 

ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 

Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal 

in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom 

bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij 

niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik 

leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen 

dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik 

in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan 

houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van 

mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem 

bekendmaken.’  

 

ZINGEN: Lied 663 

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 800: 1 t/m 3 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
GEDACHTENIS van dhr. C. Nikkels, mevr. M. van 
der Wees-Halma en mevr. L. Giesen-Oosterkamp.  

 

ORGELSPEL: “Blijf bij mij Heer” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 834 

 

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. CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn) 

Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het 

Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is 

duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog 

steeds groeit. Mensen voor wie geen andere 

voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen 

financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt 

u mensen die in nood verkeren, ook mensen die 

geen lid zijn van de kerken. 

2. Goede Herderkerk 

3. Jong Protestant Diaconaat: ook voor 

jongeren 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor 

volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 

jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en 

Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld 

waarmee jongeren kunnen kennismaken met 

diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. 

Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider 

en een diaken op welke manieren ze van betekenis 

kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe 

dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma 

stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet van de Goede Herderkerk gaat 

met de felicitaties naar de. fam. Besteman, 

Jachtlaan, vanwege hun 25-jarig 

huwelijksjubileum en naar. fam. van den Brug, 

Laan van Orden, vanwege hun 60-jarig 

huwelijksjubileum. 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. 

Bloemengroet van de Jachtlaankerk gaat naar  

Heer J. B. Telgen,  Berghuizerweg 150 en naar 

Mevr. J. Venema,  Distelvlinderlaan 43. 
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