
1e Zondag van Advent, 1 december 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Ds. G.A. Cnossen 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Chris Dijkens 

Organist: Leen Jacobs 

Lichtdragers: Godmode 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

Met de kinderen: Thema: ‘Geef Licht!’ 

• 1e Adventsversje en 1e Adventskaars 

• De leiding komt binnen als Micha met de 

boodschap van het Licht. Korte sketch. 

• De leiding en de kinderen gaan naar de ne-

vendienst 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 439: 1 en 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 GE-

NOMEN HEEFT. AMEN. 

 

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

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

Advent is een periode van inkeer en omkeer. 

Daarom zingen we geen glorialied. Wij blijven zitten 

 

ZINGEN: Lied 442 

 

 

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: Jesaja 42 : 1 - 7 

 1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 

ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 

zal hij het recht op aarde vestigen; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgehamerd 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 

mensen 

en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

 

ZINGEN: Lied (Psalm) 72 : 4 en 6  

 

2e LEZING: Mattheüs 9 : 27 - 38 
27Toen Jezus van daar verderging, volgden hem 

twee blinden die luidkeels riepen: ‘Heb medelijden 

met ons, Zoon van David!’ 28En nadat hij een huis 

was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem 

toe. Jezus vroeg hun: ‘Gelooft u dat ik dit kan 

doen?’ Ze antwoordden: ‘Zeker, Heer!’ 29Daarop 

raakte hij hun ogen aan en zei: ‘Zoals u gelooft, zo 

zal het ook gebeuren.’ 30En hun ogen gingen open. 

Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor 

dat niemand het te weten komt!’ 31Maar na hun ver-

trek verspreidden ze het nieuws over hem in de 

hele omgeving. 
32Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men ie-

mand bij hem die bezeten was en niet kon spreken. 
33Nadat de demon was uitgedreven, begon de 

stomme te spreken. De mensenmassa stond ver-

steld, men zei: ‘Zoiets hebben we in Israël nog 

nooit gezien!’ 34Maar de farizeeën zeiden: ‘Het is 

dankzij de vorst der demonen dat hij demonen kan 

uitdrijven.’ 

Uitzending van de twaalf 
35Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij 

gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het 

goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere 



ziekte en elke kwaal. 36Toen hij de mensenmenigte 

zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uit-

geput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder 

herder. 37Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is 

groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38Vraag dus de 

eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om 

de oogst binnen te halen.’ 

 

ZINGEN: Lied 534 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 456b : 1, 2, 3 en 6 

 

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):                        

Lied 440 : 1 en 4  

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdragers brengen het licht van de Paas-

kaars waar het zijn moet: naar buiten – en wij 

gaan achter hen aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************** 

 

 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: CNAP 

Vandaag is 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 binnen 

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

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

 

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

❖ Dhr. en mevr. Bardelmeijer, en naar 

❖ Dhr. Groothuis. 

 

 


