
Gaudete 3e v. d. Advent (Zondag 16 december 2018) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. B.J. Kruit  

Ouderling: Jan Korevaar  

Diaken: Siny Dijkens  

Lector: Riet Borst  

Organist: Reinder Torenbeek  

Kaarsenkinderen: Milou Esmeijer en Vigo Oosterhoff 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

DE 3e ADVENTSKAARS WORDT AANGESTO-

KEN: 

De derde kaars steken we aan, 

er komt nog meer licht bij. 

Oorlog en ellende zullen overgaan 

dan leven alle mensen vrij. 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: 89: 1,2. 

 

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 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: 438, 1,4 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande):444: 1,3,5  

 

Moment met de kinderen, die daarna naar de ne-

vendienst gaan. Projectlied: “Geloof met me mee” 

 

 

 

 

2. Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied: 

de Heer maakt een einde aan je verdriet. 

 

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: Genesis 21:1-8 
1De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, 

hij gaf haar wat hij had toegezegd: 2Sara werd 

zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een 

zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had 

genoemd. 3Abraham noemde de zoon die hij ge-

kregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak, 
4en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud 

was, zoals God hem had opgedragen. 5Abraham 

was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd gebo-

ren. 6‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en 

iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. 7Wie 

had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een 

kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op 

zijn oude dag nog een zoon gebaard!’ 
8Het kind groeide voorspoedig op, en toen de dag 

gekomen was dat het van de borst werd genomen, 

gaf Abraham een groot feest. 

 

ZINGEN: 157a: 1,4 

 

2e LEZING: Lucas 1: 39-56 
39Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het 

bergland, naar een stad in Juda, 40waar ze het huis 

van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 
41Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong 

het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de 

heilige Geest 42en riep luid: ‘De meest gezegende 

ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht 

van je schoot! 43Wie ben ik dat de moeder van mijn 

Heer naar mij toe komt? 44Toen ik je groet hoorde, 

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 
45Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 

van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 
46Maria zei: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
47mijn hart juicht om God, mijn redder: 



48hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prij-

zen, 
49ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij ge-

daan, 

heilig is zijn naam. 
50Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie hem vereert. 
51Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,  
52heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 
53Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
54-55Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 
56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en 

ging toen terug naar huis. 

 

ZINGEN: 289 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: 767: 1,2,5,7 

 

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): 518: 1,2,7 

 

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 16 december 2018 

 

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

❖ Mevr. Jansen-Post, en naar 

❖ Mevr. de Groot-Sluiter 

 

COLLECTEN 

1. Diaconie Kerkplein 7. Alhoewel Kerkplein 7 recent is gestopt is deze collecte nog wel bestemd voor 

dit doel om reden dat de diaconie voor het gehele jaar 2018 verplichtingen is aangegaan. Over het jaar 2018 

verdeeld is diverse keren voor Kerkplein 7 gecollecteerd. Kerkplein 7 ondersteunde wijkgemeenten die op 

zoek waren naar nieuwe vormen van gemeente zijn. Het gaat daarbij om activiteiten met een diaconaal of 

maatschappelijk doel. Zij hebben ook bijgedragen aan acties zoals Serious Request en de Bijbelmarathon. 

2. Goede Herderkerk 

3. Uitgang Wijkkas. 

4. Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië. 

 

Lieve mensen. 

Maandag 17 december gaan we kerststukjes maken voor de viering op donderdag 20 december. We vragen 

u hiervoor wat groen te doneren bv. Skimmia, hulst, wat coniferengroen o.i.d. U kunt uw bijdrage in de fiet-

senstalling achter de kerk neerleggen. B.v dank, de voorbereidingscie. 

 

Kerstkaart Brno 

Zondagmorgen 16 december ligt de kerstkaart voor Brno in de hal van de kerk. Voor of na de dienst kunt u 

de kaart tekenen. Groeten Brno Commissie 

 

Nieuwe Website Goede Herderkerk. 

Op maandag 17 december wordt de nieuwe website van de Goede Herderkerk actief. Het adres blijft 

www.goedeherderkerk.info. De nieuwe website is nog in opbouw maar alle informatie over de kerkdiensten 

staat er al op. De nieuwe site maakt gebruik van de PKN-huisstijl waardoor deze beter aansluit bij de andere 

sites van de PKN. Met vriendelijke groet, 

Bert Ouwens 

 

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-

http://www.goedeherderkerk.info/


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 

 

ONTMOETING  VOOR  SENIOREN - ‘ADVENT-KERSTVIERING’. 

Donderdag 20 december a.s. wordt deze viering gehouden in de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199. De 

kerk is om 15.00 uur open voor de ontvangst met thee/koffie. De viering begint om 15.30 uur. 

Muzikale medewerking wordt verleend doordhr. Teun Kalter, piano, en het Blokfluitkwartet uit Ugchelen. De 

overdenking wordt verzorgd door ds. Anja Fijnvandraat. Daarna is er een pauze voor thee/koffie met iets 

lekkers. Terug naar de kerkzaal horen we een kerstverhaal en we besluiten met het zingen/bidden om VRE-

DE OP AARDE, het ‘Ere zij God’. U bent van harte welkom, maar omdat we graag willen weten op hoeveel 

mensen we kunnen rekenen, wel graag even opgeven voor 18 dec. bij mevr. Gerry v.d. Land, tel 355 71 44, 

of bij mevr. Ger Boon, tel 355 49 49. Ook voor eventueel vervoer. Bij de uitgang wordt een collecte gehou-

den. Graag tot dan! Hartelijke groet van de Activiteiten cie. 

 

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. Het verschijnsel Top2000-kerkdiensten ontstond vijf jaar geleden na een oproep van domi-

nee Fred Omvlee die door het Top2000-journaal geïnterviewd werd. De sfeer van saamhorigheid en ver-

broedering in het Top2000-cafe in Hilversum bracht hem tot het idee om in de week van de Top2000 op 

Radio 2 in kerken diensten te houden met de meest ontroerende en spirituele nummers uit de popmuziek. 

Afgelopen jaar werden meer dan 125 Top2000-kerkdiensten in het hele land georganiseerd. 'Het blijkt dat 

ontzettend veel nummers een directe link hebben naar God, Jezus, Bijbel of geloof, en vervolgens zijn er 

heel veel nummers die ineens religieus worden als je ze speelt of zingt in de kerk. Net als met de Passion 

blijken teksten een diepere lading te hebben', zegt Fred Omvlee. 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 poptem-

pel. 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 geloven in de hemel op aarde. Durf mensen te 

zien als engelen en niet als duivels. Kijk omhoog en verlang om uit te stijgen boven jezelf. God gunt ons 

genadige vleugels om te vliegen voorbij alle onzin 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 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/ 

 

DIENSTEN KOMENDE TIJD: 

• 23 dec 10.00 uur, mmv cantorij en het Oosterhuiskoor 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 

• 06 jan 10.00 uur, dhr. G.R. Bloemendal 
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