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Zondag Ad Te Domine Levavi – 1
ste

 van Advent 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Mirjam Bakx 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Teun Kalter 

Kaarsenkinderen: Chris en Robin 

 

MUZIEK 

 
DE DIENST BEGINT 

 

DE 1
STE

 ADVENTSKAARS WORDT AANGESTO-

KEN: 

 
‘De eerste kaars mag aan, 
de aarde wacht op het licht. 
Mensen die in het donker staan 
krijgen een hemels bericht.’ 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

ZINGEN psalm 25: 1 en 10 

 

BEGINWOORDEN 

v: Eeuwige, onze God,  

wij die U nooit hebben gezien, 
a: ziet Gij ons aan. 

v: Wij die van U hebben gehoord, 
a: hoor Gij ons aan. 

v: Uw Naam is dat Gij mensen helpt, 
a: wees onze hulp, 

v: en dat Gij alles hebt gemaakt, 
a: maak alles nieuw, 

v: en dat Gij ons bij name kent, 
a: leer ons U kennen. 

v: Die Bron van Leven wordt genoemd, 
a: doe ons weer leven. 

v: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn, 
a: wees hier aanwezig.  

Amen. 

 

LEZEN: OPENBARING 8: 1 

 
1
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er 

een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half 

uur. 

 

STILTE, GEBED OM ONTFERMING, LIED 301k 
Het glorialied zal pas met kerst weer klinken… 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Projectlied: ‘Geloof met me mee’ 

 

2. Geloof dat de hemel open kan gaan. 

God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan. 

 

3. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 

Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer is met je! 
a: Ook met jou is de Heer. 

 

LIED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:  

‘Een lied aan die ons ziet’  

Bundel: Zangen van Zoeken en Zien, 422 

 

2. Die het zuchten van de mensen 

in Jouw diepste stilte hoort, 

kreten, woede en verwensing 

stille onmacht zonder woord. 

Open Jij nu onze oren, 

geef geslagen mensen stem, 

niemand mag bij Jou verloren, 

niet in onmacht vastgeklemd. 
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LEZEN: vervolg Openbaring 8 

 
2
Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon 

staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 
3
Toen 

kwam er een andere engel, die met een gouden 
wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg 
een grote hoeveelheid wierook om die op het gou-
den altaar voor de troon te offeren, samen met de 
gebeden van alle heiligen. 

4
De rook van de wierook 

steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand 
van de engel op naar God. 

5
Toen nam de engel de 

wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar 
en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, 
groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 
6
De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten 

aanstalten om erop te blazen. 
7
Toen blies de eerste 

engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, ge-
mengd met bloed, en dat werd op de aarde gewor-
pen. Een derde deel van de aarde brandde af, 
evenals een derde deel van de bomen en al het 
groen. 

8
De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets 

dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen 
uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel 
van het water werd bloed, 

9
een derde deel van alle 

in zee levende wezens ging dood en een derde deel 
van de schepen verging. 

10
De derde engel blies op 

zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo 
fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde 
deel van de rivieren en op de waterbronnen. 

11
De 

naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het 
water werd alsem. Veel mensen stierven door het 
water, dat bitter geworden was. 

12
De vierde engel 

blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van 
de maan en van de sterren werd getroffen, waar-
door dat deel verduisterd werd. Een derde deel van 
de dag en ook van de nacht was er dus geen 
licht. 

13
In mijn visioen hoorde ik de luide roep van 

een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! 
Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk 
klinken de bazuinen van de drie engelen die nog 
niet geblazen hebben.’ 
 

ZINGEN: lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede’ 

 

OVERDENKING 

 

MUSICA PRO DEO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: vervolg ‘Een lied aan die ons ziet’  

Melodielijn: zie vorige pagina 

 
3. Jij die weet wat in ons omgaat, 

Die ons kent en van ons houdt, 

roept ons wakker dat wij opstaan 

tegen wat ons tegenhoudt.  

Wees geweten in Jouw mensen, 

in het vragen van een kind, 

in de liefde zonder grenzen  

waar de een de ander vindt. 

 

4. Jij daalt af, komt in ons midden, 

zingt met ons het levenslied, 

Jij komt onze huizen binnen 

met hun vreugde en verdriet. 

Wees nabij in onze dagen, 

in de nachten zonder zicht, 

wil de toekomst met ons wagen 

laat ons leven in Jouw licht. 

 

5. Jij trekt mee om te bevrijden, 

brengt ons naar de overkant, 

daar zul Jij de mensen leiden 

naar Jouw toekomst: goed nieuw land. 

Ga met ons een weg van vrede, 

neem ons allen bij de hand, 

dat wij ons gedragen weten 

naar Jouw toekomst: goed nieuw land. 

 

EEN AFTREDENDE AMBTSDRAGER  

 

GEBEDEN, afgewisseld met lied 368a:  

‘Kom, Heer, en wacht niet langer’ 

 
De kinderen en jongeren uit de kindernevendienst 

en Godmode komen terug in de kerkzaal. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED: lied 460 ‘De nacht loopt ten einde’ 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

 
De kinderen brengen het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hen aan. 

 

MUZIEK 
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Zondagsbrief 2 december 2018 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

 Mevr. Goudkuil-Eijlander, en naar 

 Dhr. en mevr. Nijhof. 
 

COLLECTEN 

1. Diaconie - Kerstactie. Ieder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij 

een aantal mensen die zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnen gebruiken. Ook dit jaar 

zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want 

met uw steun zijn de diakenen in staat meer mensen uit de wijk te verrassen met een pakket of gift. 
2. Goede Herderkerk 

3. Uitgang - Missionair werk: Pioniersplekken. 

LifeWirezis een pioniersplek in Bilthoven gericht op jongeren tussen 16 en 25 jaar, die niet of nauwelijks 

meer in de kerk komen. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun le-

ven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. Ze zoeken jongeren op in hun eigen leefomge-

ving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband met hen op. LifeWirez staat voor vriend-

schap die levens verandert. De Protestantse Kerk steunt LifeWirez en andere pioniersplekken, waar 

mensen op nieuwe manieren met geloven in contact komen en hun geloof kunnen beleven. 
4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië. 

 
Bedankje - Beste gemeenteleden, Eind oktober en begin november van dit jaar hebben wij ons allen ingezet 

om goederen te verzamelen voor het jongerencentrum JIP opdat daar kerstpakketten gemaakt van kunnen 

worden. We hebben met zijn allen maar liefst 5 dozen vol gekregen met houdbare goederen. Deze zijn on-

dertussen al afgeleverd bij JIP, die ze dankbaar in ontvangst heeft genomen. Om tot kerstpakketten te ko-

men die voor iedereen vergelijkbaar zijn, zullen de goederen verdeeld worden samen met andere ingeza-

melde goederen. De verwachting is dat hier dit jaar veel kerstpakketten van gemaakt kunnen worden en 

daarmee veel jongeren verblijd kunnen worden. Hoewel eerst is aangegeven dat de uitdeling van deze pak-

ketten bijgewoond kan worden, is organisatorisch gebleken dat dit toch lastig is. Afgesproken is nu dat er 

foto’s van het verstrekken van de kerstpakketten gemaakt zullen worden en dat wij die krijgen. Die foto’s 

zullen dan uiteraard met u allen gedeeld worden. 

Namens JIP willen wij vanuit de Diaconie u allen van harte bedanken voor uw bijdrage. 

Hartelijke groet, Raymond van Schadewijk 

 
Happy Hour - Lieve mensen rond de Goede Herderkerk. Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de  Hap-

py Hour, op vrijdag 14 december van 17.00 tot 19.00 uur! 

Deze Happy Hour is bedoeld om iedereen van jong tot oud in een ongedwongen sfeer te ontmoeten in de 

bijruimte’s  van de Goede Herderkerk, onder het genot van een kopje-koffie-thee, drankje en hapje/snack.  
Weet u allen hier van harte voor uitgenodigd!  Tot ziens op vrijdag 14 december, 

De happy Hour commissie. 

 
Kerst met Sela in de Grote Kerk 

Op zaterdag 22 december aanstaande viert Sela Kerst in de Grote Kerk in Apeldoorn. Prachtige oude 

liederen en nieuw geschreven liederen staan op het programma. Het thema van de concerten is 'kwetsbaar-

heid'. Hoe Jezus als baby, afhankelijk van anderen, ter wereld kwam én tegelijk redder van de wereld bleek 

te zijn. Mirjam, Sela's nieuwe zangeres, is erbij en muzikaal wordt een harp aan de band toegevoegd. Voor 

meer informatie kunt u terecht op www.sela.n. 

 
Top2000-kerkdienst in de Grote Kerk Apeldoorn: Learn to fly! 

Op zondag 23 december zal voor de tweede keer in de Grote Kerk Apeldoorn een Top2000-kerkdienst ge-

houden worden. Dominee Fred Omvlee gaat ook nu voor 

in de Grote Kerk, samen met de band Major Seventh die 

ook vorig jaar de Grote Kerk omtoverde tot poptempel. 

De reacties waren indrukwekkend en ontroerend. Het is 

en blijft een kerkdienst, ter ere van God, maar met de 

mooiste popmuziek van mensen. Met muziek van Phil 

Collins, Mumford & Sons, Marco Borsato maar ook met 

Learn to fly van Foo Fighters: 'Kijk omhoog. Durf te gelo-

ven in de hemel op aarde. Durf mensen te zien als enge-

len en niet als duivels. Kijk omhoog en verlang om uit te 

stijgen boven jezelf. God gunt ons genadige vleugels om 
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te vliegen voorbij alle onzin naar een plek en tijd waar liefde huist'. Deze Top2000-kerkdienst wordt georga-

niseerd door de Grote Kerk Apeldoorn, de Goede Herderkerk, Kerkplein7 i.s.m. het team achter 

Top2000kerkdienst.nl. De deuren gaan open om 18.30 uur en de dienst begint om 19.00 uur. De toegang is 

gratis. De collecte is bestemd voor kwetsbare kinderen in de wereld voor wie het leven vaak donker is. 

Stemmen op nummers die voor jou inspirerend zijn kan via www.top2000kerkdienst.nl/apeldoorn. Het laatste 

nieuws is te vinden op www.facebook.com/Top2000GroteKerkApeldoorn/ 

 
Informatieavond: Vrienden gezocht voor vluchtelingen!  

Wil jij je wereld verbreden, nieuwe vrienden maken en af-

spreken met een nieuwe stadsgenoot? Schrijf je hieronder 

in of kom naar de informatieavond! 

https://stichtingpresent.nl/apeldoorn/statushouders-present-

apeldoorn/ Met het project Meet & Connect’ willen we duur-

zame verbinding tot stand brengen tussen Nederlanders en 

statushouders. Dit vanuit de overtuiging dat ieder mens 

vrienden nodig heeft om zich thuis te kunnen voelen. Gedu-

rende een jaar spreek je met elkaar af, onderneem je activi-

teiten en deel je je leven met elkaar op basis van vriend-

schap en gelijkwaardigheid. Lijkt je dit leuk? Wil je meer informatie? Kijk op onze website of kom naar de 

informatieavond op dinsdag 11 december 19.30 - 21.00 uur, Locatie Present Regentesselaan 2b, Apeldoorn 

Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij je wat Meet & Connect is, wat de achtergronden zijn van nieuwko-

mers, wat er bij hen leeft en op welke wijze autochtone Apeldoorners en nieuwkomers voor elkaar van bete-

kenis kunnen zijn. Meer informatie en aanmelden: mail mariska@presentapeldoorn.nl 

www.presentapeldoorn.nl 

 

 
DIENSTEN KOMENDE TIJD: 

 09 dec 10.00 uur, dr. A.J. Plaisier 

 16 dec 10.00 uur, ds. B.J. Kruit 

 23 dec 10.00 uur, mmv cantorij olv Irma Koch 

 

 
KOPIJ VOOR DE KOMENDE ZONDAGSBRIEF - donderdag uiterlijk 19.00 uur naar 

zondagsbrief@goedeherderkerk.info  
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http://www.top2000kerkdienst.nl/apeldoorn
http://www.facebook.com/Top2000GroteKerkApeldoorn/
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