
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Zondag Rorate - 23 december 2018 
                                                   GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

 

 
Koren: Oosterhuiskoor en Cantorij 

o.l.v. Irma Koch 

Pianist: Gery Versteegt 

Organist:  Martin van Heerde 

Voorganger:  Annelies Jans 

Ouderling: Abraham Esmeijer 

Diaken: Sharon Staps 

Lectoren:  Oege Wierda 

 Ger Boon 

Chris Dijkens                  

Kaarsenkinderen: Chris en Robin 
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Processie:  Once in Royal David’s city    

    1 en 2 allen, 3 koren, 4 allen, 5 koren, 6 allen 

 
      1.  Once  in   ro - yal   Da - vid’s   ci -   ty    stood    a    low- ly  cat -  tle -  shed, 

      2.    He came down to earth from hea - ven, who   is   God and Lord  of    all, 

 
    1.  Where a   mo-ther  laid  her     ba  - by     In      a    man - ger for   his     bed: 

    2.    And his   shel- ter was  a       sta -  ble,   And  his   cra-  dle was    a     stall; 

 
    1.        Ma - ry    was that mo-ther     mild,  Je-sus   Christ her  lit  - tle       child. 

    2.      With the poor and mean and lowly  Lived on  earth our Sa - viour    holy. 

 

              3.      And throught all his wondrous childhood He would honour and obey, 

   Love and watch the lowly maiden, in whose gentle arms he lay: 

        Christian children all must be mild, obedient, good as he. 

    4.      For  he    is  our  child-hood’s pat - tern,  day  by    day like us   he   grew, 

 
    4.     He was   lit-   tle, weak, and help- less, tears and smiles like us  he    knew: 

 
    4.    And    he      feel- eth for our sadness, and he  sha – reth  in   our   gladness. 

 

             5.    And our eyes at last shall see him, through his own redeeming love, 

       For that child so dear and gentle is our Lord in heaven above; 

       And he leads his children on to the place where he is gone. 
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      6.      Not in  that poor low - ly       sta - ble,  with    the   ox - en stand- ing  by, 

 
     6.    We shall see him; but   in    heav - en,  set   at   God’s right hand on    high; 

 
     6.   Where like  stars his child-ren crowned all in   white shall wait    a - round. 

 

De adventskaarsen worden aangestoken en het  

kaarsenvers klinkt:  

De vierde kaars brandt zacht, kerst zal nu gauw komen.  

We hebben er lang op gewacht: het Kind van onze dromen. 

 

Beginwoorden 

v: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn 

a: van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

v: en wij verwachten het van de Messias 

a: Jezus, de Koning van Gods Rijk 

 

Inleiding 

 

Gebed  
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Carol: Geschreven staat dat uw Messias komt 
 Oosterhuiskoor en allen      

Koor: 
Geschreven staat dat uw Messias komt op zonnevlagen, vleugels 
van genezing en dat Gij komt in Hem, wees hier aanwezig opdat wij 
in ons vlees uw naam aanschouwen.  
 

1e keer Koor, 2e keer Allen: 

 
Koor: 
Zoals uw woord in den beginne sprak, zoals uw licht in den beginne 

lichtte, zo kome uw Messias, uw knecht-koning, een mens waarin 

Gij U te kennen geeft. 

1e keer Koor, 2e keer Allen: 
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Koor: 
Wees hier aanwezig, nu, als toen in Hem. Wij waren ver weg, Gij een 
vreemde God, een onbekende naam, één van de velen. Maar hij 
heeft ons uw naam bemind gemaakt.  
 
1e keer Koor, 2e keer Allen: 

 
                 is   tot        licht       der           we  -  reld. 

 

Moment voor jong en ouder 

 

 

 

 

 

 2.  Geloof in dit Kind, dat lang werd verwacht, 

want Hij brengt geluk, Hij zorgt dat je lacht.   

 

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

 Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 

 

Lezing: Genesis 3: 8-15 
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Carol:  Scheur toch de wolken 

 1 en 2 allen, 3 koren, 4 allen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
  

     2.  Een vloed van tranen komt tot U. 
 Bloed uit de aarde roept tot U. 
 Al uw verworpen kinderen staan 
 op uit hun graf en zien U aan. 
 
     3.  Mocht het toch waar zijn dat Gij komt. 
 Dat niet vergeefs dit mensenwoord, 
 O God sinds mensenheugenis, 

 dat niet vergeefs dit lijden is. 
 
     4. Mochten zij zien dat Gij bevrijdt, 
 dat Gij geen god van doden zijt. 
 Breek door de blinde muur en kom. 
 Scheur toch de wolken weg en kom. 

 

Lezing:  Genesis 22: 15-18 
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Carol: Als een ster van lichte luister  
  1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 

 
 

     2.  Als een morgen aangebroken, 
 als het licht zonneklaar, 
 roos in de winter, 
 in de woestijn ontloken, 
 als belofte bloeit Gij daar. 

 

    3.  Als een kind tot ons gekomen, 
 zijt Gij ons ongedacht 
 nader, nabijer 
 dan wij ooit durven dromen. 
 Liefde heet uw overmacht. 

 

  4.  Als een woord dat, eens gegeven, 
 nóg de morgen ontbiedt, 
 zegt Gij ons aan 
 de nacht niet meer te vrezen, 
 want uw ster verlaat ons niet. 
 

Lezing: Jesaja 9: 1, 5 en 6 
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Carol: Lied van Jesaja     
 Oosterhuiskoor 
 

1 Het volk dat tast in het duister, 
dat woont in schaduw van dood, 
groot licht zal aanschouwen. 
Hij doet ons lachen en juichen 
als in het uur van de oogst. 
          

2 Het slavenjuk op onze schouder 
breekt Hij aan stukken, dat uur. 
De stokken van onze drijvers, 
de laarzen die ons trapten 
zullen vergaan in het vuur. 
     

3 Zoontje uit ons geboren, 
onze vader word jij. 
Wij noemen je 'vredekoning', 
jij zal op je schouders dragen 
gerechtigheids heerschappij. 

4 Jij spreekt geen list en geen leugen, 
je streelt het gekrookte riet, 
je koestert de kwijnende vlaspit 
koningen zullen jou duchten, 
kinderen vrezen je niet. 
 

5 Mijn dienstknecht, mijn geliefde, 
heeft Hij tot jou gezegd. 
Jij grondvest recht op aarde. 
Hij heeft jouw hand genomen, 
zijn geest op jou gelegd. 

6 Verlicht de blinde ogen. 
Breek door muren heen. 
En die daar zitten gevangen 
in hun donkere kerker: 
bevrijd ze één voor één. 
 

7 Beklim de hoogste bergen 
jonkvrouwe Jeruzalem 
Sion, geluksheraute, 
roep het over de wereld 
met je genadestem: 

8 dat nu komt nieuw leven 
omdat het komen moet: 
dat Hij ons komt bevrijden 
en leidt naar levend water 
zoals een herder doet. 
 

9 Dan zal je zien gebeuren 
wat nog nooit voorkwam: 
een panter zal zich vlijen 
tussen twee geitebokjes, 
de wolf ligt bij het lam. 

10 En zoals de zeebodem 
met water is bedekt, 
zo zal van zuid- tot noordpool 
het aangezicht der aarde 
met vrede zijn bedekt. 
 

11 Daar klinkt het 'staakt het vuren', 
de oorlog is niet meer. 
vijanden worden weer buren, 
geen vrouw hoeft nog te vrezen, 
geen kind zal sterven meer. 

12 Kom haastig nieuw getijde, 
ontwaak uit duisternis. 
Wij zullen ons verblijden, 
verbaasd dat zoveel lijden 
voorgoed geleden is. (2x) 
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Lezing: Micha 5: 1-3 
 
Carol:  Een diepe nacht   
 1 allen, 2 cantorij, 3 en 4 allen 
 

 
           1. Een    die  - pe  nacht houdt  Beth -   le  -  hem   in     dro  -   me  -  lo - ze      ban. 

 
 
 2.  Nu ster voor ster de morgen groeit, de dag geboren wordt, 

breekt heel de nacht in zingen uit: Gods glorie wordt gehoord. 
 Hier zingen eng’len hemels de aarde vrede toe. 
 Nog slaapt zij aan het heil voorbij waarvan zij weten moet. 
 
 3.  Het zwijgen van de lange nacht bewaart een stil geheim: 
 hoe God, de mensen toegedaan, als één van hen wil zijn. 
 Zo ongehoord verschenen zo klein en zonder macht, 
 komt Gods genade aan het licht een Kind betrekt de wacht. 
 
 4.  Gezegend Kind van Bethlehem dat onze harten wint, 
 wij bidden dat ook Gij bij ons een onderkomen vindt. 
 De eng’len zingen glorie, de morgen wordt begroet. 
 Het is de echo van hun lied die ons ontwaken doet. 

 

Lezing: Lukas 1: 28-36 
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Carol:    The Angel Gabriel   

1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 

 

 

Lezing: Lukas 2: 1-7 
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Carol: In dulci jubilo   

 koren 
 

  In dulci jubilo, let us our homage shew:  
 Our heart’s joy reclineth in praesepio  
 and like a bright star shineth,   
 Matris in gremio, Alpha es et O. 

 
 O Jesu parvule, I yearn for thee alway. 
 Hear me. I beseech thee, o Puer optime. 
 My prayer let it reach thee,  
 O Princeps gloriae. Trahe me post te! 

    
 O Patris caritas, o Nati lenitas. 
 Deep were we stained Per nostra crimina: 
 But thou hast for us gained  
 Coelorum gaudia. O that we, O that we were there! 
    
 Ubi sunt gaudia, where. If that they be not there? 
 There are angels singing: Nova cantica, 
 There the bells are ringing in Regis curia: 
 O that we, O that we were there! 

 
Carol: Er is een roos ontloken     

 Allen  en Koren              
 

 1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in ’t midden van de nacht. 
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     2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 
  3. Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 

Lezing: Lukas 2: 8-20 
 
Carol:    Eer zij God in onze dagen  

 Allen  en Koren             
 

   1. Eer zij God in onze dagen,  
 eer zij God in onze tijd.  
 Mensen van het welbehagen,  
 roept op aarde vrede uit.  
 Gloria in excelsis Deo,  
 Gloria in excelsis Deo.  

 

    2. Eer zij God die onze Vader, 
 en die onze Koning is. 
 Eer zij God die op de aarde 
 naar ons toegekomen is. 
 Gloria in excelsis Deo,  
 Gloria in excelsis Deo.  
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     3. Lam van God, Gij hebt gedragen 
 alle schuld tot elke prijs, 
 geef in onze levensdagen 
 peis en vrêe, kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo,  
 Gloria in excelsis Deo. 

 
Lezing: Matteus 2: 1-12 
 
Carol: Hoe helder staat de morgenster   

Cantorij: Koraal van Peter Cornelius met “The Kings”  
als bovenstem gezongen door Wilma Spijker. 
Tekst koraal: Liedboek 518. Verkorte inhoud van de  
bovenstem: Het verhaal van de drie koningen met in 
 het laatste couplet een oproep aan de mensen hen na 
te volgen. En heb je geen goud, wierook of mirre voor 
Jezus: geef nu je hart! 

 
Lezing: Johannes 1: 1-14 
 
Carol:  Hoor de eng’len zingen d’eer 
 1 Allen,  2 Koren, 3 Allen 
  

    1.  Hoor, de englen zingen d’eer 
  van de nieuw geboren Heer! 
  Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
  God verzoent de mensen schuld. 
  Voegt u, volken, in het koor, 
  dat weerklinkt de hemel door, 
  zingt met algemene stem 
  voor het kind van Bethlehem!  
  Hoor, de englen zingen d’eer  
  van de nieuw geboren Heer! 
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 2. Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
  Here Christus, Vaders Zoon, 
  wordt geboren uit een maagd 
  op de tijd die God behaagt. 
  Zonne der gerechtigheid, 
  woord dat vlees geworden zijt, 
  tussen alle mensen in 
  in het menselijk gezin. 
  Hoor, de engelen zingen d’eer 
  van de nieuwgeboren Heer! 
 

   3. Lof aan U die eeuwig leeft 
  en op aarde vrede geeft, 
  Gij die ons geworden zijt 
  taal en teken in de tijd, 
  al uw glorie legt Gij af 
  ons tot redding uit het graf, 
  dat wij ongerept en rein 
  nieuwgeboren zouden zijn. 
  Hoor, de engelen zingen d’eer 
  van de nieuwgeboren Heer! 
 

Gebeden  

 

Inzameling van de gaven  

 Ondertussen komen de kinderen terug in de kerkzaal,  

 en zingt de cantorij: 
 

Carol: Mary’s Child     

  Born in the night, Mary’s Child ,  
  A long way from your home : 
  Coming in need , Mary’s Child, 
  born in a borrowed room. 
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  Clear shining light, Mary’s Child,  
  Your face lights up our way; 
  Light of the world, Mary’s Child,  
  dawn on our darkened day. 
 

  Truth of our life , Mary’s Child,  
  You tell us God is good; 
  prove it is true, Mary’s Child,  
  go to your cross of wood. 
 

  Hope of the world, Mary’s Child,  

  you`re coming soon to reign; 

  King of the earth, Mary’s Child,  

  walk in our streets again. 

 
Slot Carol  Komt allen tezamen   
  1 Allen, 2, koren, 3 allen, 4 koren, 6 en 7 allen 
 

  1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
 Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 
 

 2. De hemelse eng’len riepen eens de herders 
 Weg van hun kudde naar ’t schamel dak. 
 Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden. 
 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 
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     3. Het Licht van de Vader, Licht van den beginne, 
 zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
 Goddelijk Kind, gewonden in de doeken. 

 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 
 

      4.   Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
 zij volgden zijn sterre naar Bethlehem. 
 Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 

 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 
 

     6.   Zingt, engelkoren, zingt van louter vreugde. 
 Zingt, al gij burgers van het hemels hof: 
 Glorie aan God, in excelsis Deo. 

 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 
 

     7.  Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
 neem onze liefd’ in genade aan. 
 U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 

 Komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden Christus de Heer. 

 

Zegen,  

allen zingen: amen, amen, amen 
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KERST IN DE GOEDE HERDERKERK 

- Morgen, 24 december, 19:00u: Kinderkerstfeest 

Ook dit jaar organiseren we in de Goede Herder-

kerk weer een kinderkerstfeest. En ‘feest’ is echt 

het juiste woord, want dat is het elk jaar opnieuw. 

Het is een feest dóór kinderen, vóór kinderen.         

We zingen met elkaar bekende kerstliedjes, je mag 

lekker muziek maken, en je kunt kijken naar een 

geweldig kerstspel over de vraag: als het kerstver-

haal zich in deze tijd zou afspelen, hoe zou het 

journaal er dan uitzien?  

Ik ben heel benieuwd! Jij vast ook. Iedereen is 

welkom, of je nu vaak in de kerk zit of helemaal 

nooit. Of je nu 0 bent of 100. Ook voor jou is er een plekje in de herberg! 

De dienst wordt geleid door de leiding van de kindernevendienst en door 

ds. Annelies. Tot morgen!  

 

Dit jaar zal er geen traditionele kerstnachtdienst zijn in de Goede Herder-

kerk. Wie daar wel behoefte aan heeft, is van harte uitgenodigd om aan te 

schuiven in de kerstnachtdiensten van onze buren: 22:00 uur in de Jacht-

laankerk 20:00 uur en 22:30 uur in de Grote Kerk.  

 

- 25 december, 10:00 uur: Kerstmorgendienst 

Leen Jakobs trekt alle registers van het orgel open, heeft hij beloofd. John 

van den Berg en Wilma Spijker spelen en zingen de muzikale sterren van 

de hemel. En… we kijken aan de hand van een moderne icoon in de ogen 

van Maria en Jezus. Thema van deze kerstmorgendienst (waarin ds. Anne-

lies voorganger is): Koningszoon, Vluchtkind.  

 

TIP: Vanavond, om 19:00u, is er een Top 2000dienst in de Grote Kerk (in-

loop vanaf 18.30u). Moderne popsongs, live uitgevoerd door de band Major 

Seventh, krijgen een plek in een kerkdienst, met als thema: Learn to fly. 

Het is en blijft een kerkdienst, ter ere van God, maar met de mooiste pop-

muziek van mensen. Toegang is gratis. Ds. Fred Omvlee is de voorganger. 

Aanrader! 
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Zondagsbrief 23 december 2018 

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

 Mevr. van Ellen, en naar 

 Dhr. Bogerd 

 

COLLECTEN 

1. Diaconie  Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, 

betrokken gemeente. Juist in deze periode rond kerst worden voor jong 

en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luis-

teren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bie-

den warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen 

aan de rand van de kerk of buiten de kerk mogelijk te maken, vragen wij 

uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten. 

2 Goede Herderkerk 
3. Uitgang Wijkkas 
4. Kindernevendienst collecteert voor Moldavië 
 
Nieuwe website 
Met veel plezier kunnen we u mededelen dat per 17 december j.l. de nieu-
we website van de Goede Herderkerk actief is.  
Het adres blijft : www.goedeherderkerk.info  
De nieuwe website is nog in opbouw en sluit aan op de PKN-huisstijl. De 
informatie over komende kerkdiensten staat er al op. Van de voorgaande 
kerkdiensten is een opnamebestand en liturgie beschikbaar.  We raden u 
aan om binnenkort eens rustig op de site rond te kijken. 
 

Vrijdagmail vervangt de Zondagsbrief 

De vernieuwing van de website grijpen we aan om een papierbesparing uit 

te voeren: Veel van de informatie die nu op de zondagsbrief geschreven 

wordt, staat ook vermeld in onze vrijdagmail en vindt u ook terug op de 

website. Daarom hebben we besloten om per 23 december de zondags-

brief te laten vervallen en alle extra informatie alleen nog in de vrijdagmail 

te plaatsen. Daarin zult u dus ook de bloemengroet en de collectedoelen 

aantreffen, als ook het programma aan diensten.  

  

http://www.goedeherderkerk.info/
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Aanmelden Vrijdagmail 

U kunt zich aanmelden voor de vrijdagmail door een mail te sturen naar het 

volgende mailadres: vrijdagmail@goedeherderkerk.info    

Ook wanneer u iets op de vrijdagmail geplaatst wilt hebben, kunt u dit via 

dit mailadres naar de redactie sturen. 

Vrijdagmail op papier 

Om diegenen tegemoet te komen die geen computer hebben, zullen we 

meerdere exemplaren van de vrijdagmail uitprinten en op de tafel naast de 

ingang leggen. Ook komt daar een map te staan, waarin oudere afleverin-

gen van de vrijdagmail bewaard gaan worden. Dan kunt u daarin informatie 

nazien, wanneer u daar behoefte aan hebt. 

 

DIENSTEN KOMENDE TIJD: 

 24 dec 19.00 uur, Kinderkerstfeest, Feest dóór kinderen en vóór kinderen 

 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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