
Zondag Populus Sion – 2e van Advent 9 dec. 2018 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: dr. A.J. Plaisier 

Ouderling: Gijswim de Haas 

Diaken: Fenny Meijer- v. Klompenburg 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Kaarsenkinderen: Anna Douma en Aafke Stoop 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

DE 2e ADVENTSKAARS WORDT AANGESTO-

KEN: 

 

De tweede kaars gaat branden, 

licht tegen het donker in. 

Water wast vuile handen, 

tijd voor een nieuw begin. 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Koraalbewerking “Von Himmel hoch da komm ich 

her” (Ik ben een engel van de Heer). Johann Bern-

hard Bach. 

 

(We blijven zitten) 

OPENINGSLIED: 466:1,4,6 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  AMEN. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND GE-

NOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: 80:1,2,7 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

(ev responsie door de gemeente invullen) 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): 875 

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de ne-

vendienst gaan. Projectlied: “Geloof met me mee” 

 

2. Geloof dat vandaag Gods toekomst begint 

en jij bent erbij, want jij bent zijn kind. 

 

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 zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

 

1e LEZING: Lucas.1:5-25  
5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er 

een priester die Zacharias heette en tot de pries-

terafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, 

stamde af van Aäron. 6Beiden waren vrome en ge-

lovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en 

wetten van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kin-

deren, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden 

waren al op leeftijd. 
8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt 

was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er vol-

gens het gebruik van de priesters geloot en werd 

Zacharias door het lot aangewezen om het reukof-

fer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De 

samengestroomde menigte bleef buiten staan bid-

den terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens ver-

scheen hem een engel van de Heer, die aan de 

rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacha-

rias schrok hevig bij het zien van de engel en hij 

werd door angst overvallen. 13Maar de engel zei te-

gen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is 

verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, 

en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en 

blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen 

zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot 

zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere ge-

giste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld wor-

den van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot 

van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van 

Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17Als bode 

zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht 

van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen 

en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, 

en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’ 
18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten 

of dat waar is? Ik ben immers een oude man en 



ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel ant-

woordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid 

is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te 

brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht 

aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in 

vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen 

spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’ 
21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, 

en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in 

het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten 

kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen 

dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij 

maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij 

niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij te-

rug naar huis. 
24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. 

Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij 

zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. 

Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me 

niet langer verachten. 

 

ZINGEN: 741:1 

 

2e LEZING: Lucas 3:1-6 
1In het vijftiende jaar van de regering van keizer Ti-

berius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en 

Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus 

over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysa-

nias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hoge-

priester waren, richtte God zich in de woestijn tot Jo-

hannes, de zoon van Zacharias. 3Daar ging Johan-

nes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat 

de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 

moesten komen, om zo vergeving van zonden te ver-

krijgen, 4zoals geschreven staat in het boek met de 

uitspraken van de profeet Jesaja: 

‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, 

Maak recht zijn paden! 
5Iedere kloof zal worden gedicht, 

Elke berg en heuvel geslecht, 

Kromme wegen recht gemaakt, 

Hobbelige wegen geëffend; 
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’ 

 

ZINGEN: 741:2 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: 439:2,3,4 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): 423 

 

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. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief 9 december 2018 

 

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

❖ Mevr. Gerrits, en naar 

❖ Mevr. Besaris-Vlietman, 

 

COLLECTEN 

1. Diaconie De diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds wer-

ken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel 

te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen bin-

nen als ook buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen. 

2. Goede Herderkerk 

3. Uitgang - Landelijk Pastoraat Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter 

in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk 

brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeen-

schap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. 

Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren, zoals 

de e-learning ‘pastorale gesprekken’. Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan 

laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar 

gesteld voor andere gemeenten. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in 

een veranderende samenleving en kerk.  

 4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië. 

 

Lieve mensen. 



Dinsdag 11 december willen we de kerk in kerstsfeer brengen. We vragen u hiervoor wat groen te doneren 

bv. Skimmia, hulst, wat coniferengroen o.i.d. U kunt uw bijdrage in de fietsenstalling achter de kerk neerleg-

gen. B.v dank, de voorbereidingscie. 

 

Lutherse Kerk Apeldoorn Zondag 9 december 2018 12.00 uur 

Beroemde Aria's en koren uit de Messiah van Georg Friedrich Handel  

George Friedrich Händel (1685-1759) was een bijna exacte tijdgenoot van Johann Sebastian Bach (1685-

1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en waarschijnlijk ook nooit iets van elkaars muziek gehoord.  

Net als Bach schreef Händel muziek als broodwinning. Dat was toen hij zijn oratorium Messiah schreef echt 

nodig, want Händel zat op zwart zaad! Toch was de eerste opvoering niet in het mondaine Londen maar in 

het verarmde Ierland, waar de opbrengst ten goede kwam aan de aan hongersnood lijdende bevolking. Hän-

del had de boodschap van zijn eigen oratorium over Jezus Messias goed begrepen! Het eerste deel van 

Messiah is geschreven voor de Advents- en Kersttijd. Bijzonder is dat Händel niet terugkijkt op de geboorte 

van het kerstkind, maar het verhaal vertelt vanuit het perspectief van de verwachting door vooral de profeet 

Jesaja aan het woord te laten.  Zo kijken wij met Kerst ook niet terug, maar verwachten de komst van de 

Vredevorst en Wonderbare raadsman. We horen tijdens de muziekdienst van 9 december enkele roerende 

aria's gebaseerd op Jesaja-teksten zoals He shall feed his flock en Rejoice! en bekende koren als And the 

Glory of the Lord. Na het evangelie klinkt het beroemde Halleluja-koor waar de gemeente begin en einde 

meezingt.   

 

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 zul-

len 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 Happy 

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. 

 

Kerkasiel – doorlopende viering 

Donderdag 20 december gaat ds. Gertrudeke van der Maas naar Den Haag om deel te nemen aan de door-

lopende kerkdienst in de Bethelkapel. Ze neemt de uren tussen 12.00 uur en 15.00 uur voor haar rekening. 

Wie mee wil, kan zich bij haar aanmelden: gertrudeke@vandermaaszz.nl.  

 

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 Se-

venth die ook vorig jaar de Grote Kerk omtoverde tot poptempel. De reacties waren indrukwekkend en ont-

roerend. 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 geloven in de hemel op aarde. Durf mensen te zien als engelen en niet als duivels. Kijk om-

hoog en verlang om uit te stijgen boven jezelf. God gunt ons genadige vleugels om te vliegen voorbij alle on-

zin naar een plek en tijd waar liefde huist'. Deze Top2000-kerkdienst wordt georganiseerd door de Grote 

Kerk Apeldoorn, de Goede Herderkerk, Kerkplein7 i.s.m. het team achter Top2000kerkdienst.nl. De deuren 

mailto:gertrudeke@vandermaaszz.nl
http://top2000kerkdienst.nl/


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 in-

formatieavond 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.presentapel-

doorn.nl 

 

 

DIENSTEN KOMENDE TIJD: 

• 16 dec 10.00 uur, ds. B.J. Kruit 

• 23 dec 10.00 uur, mmv cantorij o.l.v. Irma Koch 

• 25 dec 10.00 uur, ds. Annelies Jans, Viering Hoogfeest van Kerst 

• 30 dec 10.00 uur ds. R.W Heins: gez. dienst West in de Jachtlaankerk 

• 31 dec 19:30 uur, Ds. L.C Kraan: gez. dienst West in Kapel Hoog Soeren 

 

 

KOPIJ VOOR DE KOMENDE ZONDAGSBRIEF - donderdag uiterlijk 19.00 uur naar 

zondagsbrief@goedeherderkerk.info  
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