
Zondag 15 december 2019 – 3de van Advent – Godmodeviering 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorgangers: Godmode en ds. Annelies Jans 

Ouderling: Ienke Bogerd 

  Diakenen: Sharon Staps en Raymond van Schadewijk 

Pianist: Gery Versteegt 

 

 

DE DIENST BEGINT 

 

De Godmode en de ambtsdragers komen binnen, 

de kaarsen worden aangestoken 

 

KAARSENVERS 
Twee kaarsjes staan te branden 
maar kijk, er is nog plek voor meer. 
Het derde kaarsje laat ons voelen; 
God maakt het goed, steeds weer. 
 

WOORD VAN WELKOM door Sjoerd  

 

OPENINGSLIED: lied 283  

‘In de veelheid van geluiden’, 1-4 

 

BEGINWOORDEN 

v: Wij zijn bij elkaar in de Naam van God, 

a: die liefde is en grond van ons bestaan. 

v: Nooit laat Hij ons los, wij horen bij Hem. 

a: Hier zijn wij, God, wij zoeken U. 

v: Vriendschap en vrede van God, voor jullie,  

 voor iedereen hier aanwezig, 

 voor de mensen overal op de wereld. 

a: Amen.  

 

MUZIEK: ‘Radio Ga Ga’ (uit de playlist van Lotte)  

 

KYRIËGEBED door de Godmode: ‘Lieve Heer, kijk 

eens wat er allemaal binnenkomt…’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILTE (op weg naar Kerst geen glorialied)  

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst  

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

LIED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:  

‘God wij zoeken U’ (mel. lied 835) → 

 

 

 

 

God wij zoeken U. 

in het hier en nu. 

Ja, U bent van lang geleden, 

maar God bent U, ook in ’t heden. 

God, toon wie U bent; 

maak Uzelf bekend. 

 

LEZING: 1 Tess. 5: 4-9, 14-22 uit de Bijbel in Ge-

wone Taal, gelezen door Nadine en Judith  
 

4-7Maar, vrienden, jullie zullen niet plotseling over-
vallen worden door de komst van de Heer. Want 
jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht, niet 
bij het donker.. Wij horen niet bij de nacht en het 
donker, wij horen bij de dag. We moeten dus din-
gen doen die passen bij de dag. We moeten goed 
opletten en helder blijven denken. Andere mensen 
horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat 
gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen, of dronken 
zijn.8-9Maar wij horen bij de dag. We moeten dus 
helder blijven denken. En we moeten op alles voor-
bereid zijn, net als soldaten die een harnas en een 
helm dragen. Ons harnas, dat is ons geloof en 
onze liefde voor elkaar. En onze helm, dat is ons 
vertrouwen. Want we vertrouwen erop dat we ge-
red worden door onze Heer Jezus Christus. God 
wil ons niet straffen, maar redden! […]  
14Vrienden, ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse 
werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er 
dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, 
spreek hun dan moed in. Steun de zwakken, en 
heb geduld met iedereen. 15Als iemand je kwaad 
doet, doe hem dan geen kwaad terug. Maar wees 
goed voor elkaar en voor iedereen. 16En wees altijd 
blij! 17Blijf altijd bidden. 18En dank God altijd, wat er 
ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jul-
lie bij Jezus Christus horen. 19Houd het werk van 
Gods Geest niet tegen. 20Als iemand een bijzon-
dere boodschap van God vertelt, luister dan 
goed. 21-22Onderzoek alle dingen, en kijk of iets 
goed of slecht is. Ga dan verder met het goede, en 
houd je niet bezig met het slechte. 

 



ZINGEN: ‘Al wie dolend in het donker’ (mel. 

‘Once in Royal David’s City’; tekst H. Jongerius)  

 

1. Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht, 

wijsheid wordt aan jou verkondigd 

door een Koning zonder macht. 

 

2. Onze lasten zal Hij dragen, 

onze onmacht totterdood, 

geeft als antwoord op ons vragen 

ons zichzelf als Levensbrood. 

Nieuwe vrede zal er dagen, 

Liefde straalt als morgenrood. 

 

CHATTEN MET MAUREEN 

 

MUZIEK: Jesus in L.A. (uit de playlist van Maartje)  

 

BLOG VAN ANNELIES 

 

MUZIKALE GELOOFSBELIJDENIS: ‘I won’t give 

up’ door Maureen en Maartje  

 

 
 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

VOORBEDEN door Godmode en allen 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

De allerkleinsten kunnen nu opgehaald worden uit 

de oppas.  

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 

NODIGING  

Indy: Wie je ook bent, jong of ouder, en waarvan-

daan dan ook: hier ben je welkom, aan 

Gods tafel. Doe je mee? 

 

VREDEGROET  
Indy: De vrede van God is met je! 
a: Zijn vrede is met jou! 
Indy: Zullen we elkaar een teken van vrede ge-

ven? 
We wensen elkaar vrede  
 

TAFELLIED: lied 975 ‘Jezus roept hier mensen 
samen’, 1, 3 en 4 
 
TAFELGEBED (… ‘Onze Vader’) 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
v: In de nacht voor hij stierf heeft onze Heer 

Jezus Christus voor zijn vrienden een 
brood genomen, het gebroken en gezegd: 

a: ‘Neem en eet. Dit is mijn lichaam, voor 
jullie gegeven.’ 

v: Daarna nam Hij de beker en zei: 
a: ‘Neem en deel. Deze beker is het 

nieuwe verbond door mijn bloed.’ 
v: Zo deelden zij toen, en delen wij nu, brood 

en wijn en zeggen wij: 
a: ‘Wij nemen hier allen van, tot Zíjn ge-

dachtenis.’ 
v: Al even mogen wij vandaag proeven van 

de liefde die Jezus Christus – Kerstkind 
én Paasmens – ons schenkt.  

a: Met open handen en een open hart ont-
vangen we Zijn liefde. Amen. 

 
RONDDELING door o.a. Zahra, Kaj en Lotte 
Recht voor de tafel staat Lotte met de beker drui-
vensap, de andere bekers bevatten wijn. 
 
DANKGEBED 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 439  

‘Verwacht de komst des Heren’, 1 en 4  

 

ZEGENBEDE door Kaj, Allen: Amen, amen, amen  

 

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

Collecten: 

1. Diaconie: Licht aan de vluchtelingenkinderen 

in Myanmar 

2. Goede Herderkerk  

3. Wijkkas  

 

Bloemengroet - De bloemen gaan als groet naar: 

- Mw. Borst, de Windkanter, en naar  

- Dhr. Brander. 

 

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

KOMENDE DIENSTEN: 

(In de GHK, tenzij anders aangegeven) 

 

- 22 dec. 10:00u: ds. A. v.d. Hart / 18:30u: 

Top2000dienst (Grote Kerk), ds. Annelies 

- 24 dec. 19:00u: Kinderkerstfeest, o.l.v. kinder-

nevendienst en ds. Annelies 

Jong en ouder zijn welkom in deze viering! Voor 

een meer traditionele kerstnachtdienst: Jachtlaan-

kerk om 20:00u, Grote Kerk om 20:00/22:30u. 

- 25 dec. 10:00u: Lessons and Carolsdienst, o.l.v. 

cantorij, gelegenheidskoor GHK, en ds. Annelies 

- 29 dec. 10:00u: gez. dienst, drs. L.C. Bulens 

- 31 dec. 19:30u: Oudjaarsdienst (Kapel Hoog 

Soeren), ds. Annelies 

 

 



Zinnen uit: ‘Jesus in L.A.’ 
Ik schudde de duivel de hand, en kocht een drankje 
voor ons allebei. Ik zei tegen hem: ‘Ik heb gezocht 
naar mijn Redder, gezocht naar de Waarheid.’  
Zijn antwoord: ‘Je vindt Hem niet op de Sunset Bou-
levard, of op een feestje op de heuvels, op de bo-
dem van een fles, of wanneer je high bent van de 
pillen. Die droom is je voorgehouden toen je 16 was, 
en met een gepakte tas vertrok naar het onbekende. 
Wat triest dat je deze hele weg hebt afgelegd, maar 
dat je Jezus nooit zult vinden in L.A. Ik weet dat ik 
je redder of je waarheid niet ben, maar ik denk dat 
we vrienden kunnen zijn.’ 
En op dat moment wist ik dat het tijd was om naar 
huis te gaan; dat ik helemaal alleen was. Ik zou Je-
zus nooit vinden in L.A 

 

MUZIEKTEKSTEN UIT DE GODMODE-VIERING 

1. Radio Ga Ga 

I'd sit alone and watch your light. 
My only friend through teenage nights 
and everything I had to know: 
I heard it on my radio. 

You gave them all those old time stars, 
through wars of worlds invaded by Mars. 
You made them laugh, you made them cry 
You made us feel like we could fly. 

So don't become some background noise: 
a backdrop for the girls and boys. 
Who just don't know or just don't care 
and just complain when you're not there. 

Refr. You had your time, you had the power, 
you've yet to have your finest hour. 
Radio. 

All we hear is radio ga ga 
Radio goo goo 
Radio ga ga 
All we hear is radio ga ga 
Radio blah blah 
Radio, what's new? 
Radio, someone still loves you. 

We watch the shows, we watch the stars 
on videos for hours and hours. 
We hardly need to use our ears 
how music changes through the years. 

Let's hope you never leave old friend. 
Like all good things on you we depend. 
So stick around 'cause we might miss you, 
when we grow tired of all this visual. 

Refr.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Jesus in L.A. 
 
Well, I shook hands with the devil 
down on the south side 
and he bought us both a drink, 
with a pad and a pencil sat by his side, 
I said: ‘Tell me what you think, 
I've been looking for my Savior, looking for my Truth, 
I even asked my shrink.’  
He brought me down to his level, 
said, "Son, you're not special, 
you won't find Him where you think. 

Refr. You won't find him down on Sunset, 
or at a party in the hills, 
at the bottom of the bottle, 
or when you're tripping on some pills. 
When they sold you the dream, you were just 16, 
packed a bag and ran away. 
And it's a crying shame you came all this way, 
'cause you won't find Jesus in LA.’ (2x) 

Took a sip of his whiskey, 
said, ‘Now that you're with me, 
well, I think that you should stay. 
Yeah, I know you've been busy, 
searching through the city, 
so let me share the way. 
I know I'm not your savior, 
know I'm not your truth, 
but I think we could be friends.’ 
He said; ‘Come down to my level, 
hang out with the devil, 
let me tell you, in the end: 
 

Refr. 
 

And that is when I knew that it was time to go home. 
And that is when I realized that I was alone. And all 
the vibrant colors from the lights fade away. And I 
don't care what they say. 
 

Refr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinnen uit ‘Radio Ga Ga’ 
Mijn enige vriend tijdens mijn tienernachten, en 
alles wat ik moest weten: ik hoorde het op mijn 
radio. Je gaf hen nieuws over sterren, over 
‘War of the World’, binnengevallen door Mars. 
Je liet hen lachen, je maakte hen aan het hui-
len. Je gaf ons het gevoel dat we konden vlie-
gen. Alles wat we horen is radio ga ga, radio 
goo goo, alles wat we horen is radio bla bla. 
Radio, wat is het nieuws? Radio, er is iemand 
die nog steeds van je houdt…’ 

 



3. I won’t give up 
 
When I look into your eyes 
it's like watching the night sky, 
or a beautiful sunrise, 
they’re so much they hold. 
And just like them old stars 
I see that you've come so far 
to be right where you are. 
How old is your soul?  
 
Refr. 
I won't give up on us, 
even if the skies get rough 
I'm giving you all my love, 
I'm still looking up. 
 
And when you're needing your space 
to do some navigating, 
I'll be here patiently waiting 
to see what you find. 
‘Cause even the stars they burn, 
some even fall to the earth. 
We got a lot to learn. 
God knows we're worth it. 
No I won't give up. 
 
I don't wanna be someone who walks away so easily, 
I'm here to stay and make the difference that I can 
make. 
Our differences they do a lot to teach us how to use the 
tools and gifts we've got, yeah, we got a lot at stake. 

And in the end, you're still my friend at least we did 
intend for us to work, we didn't break, we didn't burn, 
we had to learn how to bend without the world caving 
in. 
I had to learn what I got, and what I'm not and who I 
am. 
 
Refr. 
 
I won't give up on us 
God knows I'm tough,  
We got a lot to learn 
God knows we're worthy. 
 
Refr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinnen uit: ‘I won’t give up’ 
Ik moest leren waar ik voor sta, en wie ik wel en 
niet ben. Ik geef ons niet op, ook al pakken zich 
soms donkere wolken boven ons samen. Ik 
geef Je/U al mijn liefde. Ik kijk nog steeds om-
hoog. 


