
2e Zondag van Advent, 8december 2019 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: Dorine Keizer 

Ouderling: Jan Van Hell 

Diaken: Fenny Meijer v. Klompenburg 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Lichtdrager: Vigo Oosterhoff 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

O kom, o kom, Immanuël (Albert de Klerk) 

 

(We blijven zitten) 

 

ZINGEN: Lied 441: 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 GENOMEN HEEFT, AMEN 

 

Drempelgebed lied 295 (tekst door voorganger ge-

sproken, refrein door gemeente gezongen) 

 

ZINGEN: Psalm van de zondag: 80: 1 en 2 

 

SMEEKGEBED 

Als wij bij U ons heil zoeken, 

zal uw wereld, God, 

ons dan niet ter harte gaan? 

Met uw schepping mee 

zingen, zuchten en bidden wij ook vandaag. 

Om wie in verwarring zijn, 

om wie zich zorgen maken 

voor de hardheid van alledag, 

waar wij elkaar niet meer verdragen, 

en nog minder dragen, Zo bidden wij zingend:  

 

Lied 463: 6 

 

Om wie niet voorbij gaan 

aan het oplaaien van geweld, 

van onvrede, van haat, 

maar ook geen andere weg kennen 

om gehoord en gekend te zijn, 

Zo bidden wij zingend: 

 

Lied 463: 7 

 

Om wie aangeslagen zijn 

in hun vertrouwen op U, 

in hun geloof in mensen, 

in zichzelf. 

Om het verzwegen verdriet, 

om de stille pijn 

en om alles, wat ons weerhoudt 

uw komst oprecht te verwachten, 

roepen wij U aan. 

Zo bidden wij zingend: 

 

Lied 463: 8 

Amen 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

V: De Heer zal bij u zijn 

A: De Heer zal u bewaren 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

V: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

A: AMEN. 

 

EERSTE LEZING: Micha 4: 1-8 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel 

van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven 

de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, machtige na-

ties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de 

berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs 

God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij 

zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruza-

lem spreekt de HEER. 

Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over 

grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploeg-

ijzers en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een 

ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog 

is. 

Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vij-

genboom, door niemand opgeschrikt, want de 

HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

Laat andere volken hun eigen goden volgen – 

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze 

God, voor eeuwig en altijd. 



Als die tijd gekomen is – spreekt de HEER – zal ik de 

kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbren-

gen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. 

De kreupelen zal ik sparen, van de verdrevenen 

maak ik een groot volk, en op de Sion zal de HEER 

hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. 

En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, 

jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, 

Jeruzalem, behoort het koningschap toe. 

 

ZINGEN: Lied 771 

 

TWEEDE LEZING: Matteüs 3: 1-12 

Optreden van Johannes de Doper 

 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn 

van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het 

koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over 

wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt 

een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer 

gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg 

een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gor-

del; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 

Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van 

de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten 

zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl 

ze hun zonden beleden. 

Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op 

zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Adderge-

broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent 

voor het komende oordeel? Breng liever vruchten 

voort die een nieuw leven waardig zijn, en denk niet 

dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als 

vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen 

kinderen van Abraham verwekken! De bijl ligt al aan 

de wortel van de boom: iedere boom die geen goede 

vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van 

jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die 

meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg 

om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie 

dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt 

de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen 

en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het 

kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 

ZINGEN: Lied 456 b 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 321 

 

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 2 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

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

ter hem aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

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

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Kerk in Actie adventscollecte: 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik 

en moeten iedere dag zwaar en gevaarlĳk werk doen, zoals op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Ar-

beider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwĳs om hun kansen op een betere toekomst te ver-

groten. 120 jongeren volgen vakonderwĳs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De 

stichting heeft ook een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een 

beroepsopleiding kunnen volgen. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Plaatselijke pioniersplekken. 

De collecte is speciaal bestemd voor de plaatselijke kerkvernieuwing. Om een levende gemeente te kunnen 

zijn is vernieuwing belangrijk. In Apeldoorn worden een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, zo-

als o.a. het project ‘de Sleutel’. Daarnaast zijn nog enkele pionierslekken in ontwikkeling. De landelijke kerk 

draagt financieel bij aan deze zogenaamde pioniersplekken, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen we 

ook u als plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren. Met uw bijdrage in de uitgangscollecte van van-

daag steunt u deze vernieuwingsprojecten. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

• Mevr. Ouwens, en naar 

• Mevr. Klop-van de Scheur. 

 

 


