
Zondag 22 december 2019 – 4e van Advent 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Anja van der Hart 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Oege Wierda 

Organist: Dirk Boer 

 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 435 vs 1 en 2 

‘Hef op uw hoofden poorten wijd’  

 

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. 

 

DREMPELGEBED 

 

ZINGEN: Lied 435 vs 3 en 4 

‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 

 

GEZONGEN KYRIEGEBED 

Lied 463 allen 1, 2, v.3, m.4, a.5, v.6, m.7, a.8  

‘Licht in onze ogen’ 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

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 35: 1 – 6a, 10 
1De woestijn zal zich verheugen, 

de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 

2als een lelie welig bloeien, 

jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Liba-

non, 

met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 

Men aanschouwt de luister van de HEER, 

de schoonheid van onze God. 
3Geef kracht aan trillende handen, 

maak knikkende knieën sterk. 
4Zeg tegen het moedeloze volk: 

‘Wees sterk en vrees niet, 

want jullie God komt met zijn wraak. 

Gods vergelding zal komen, 

hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
5Dan worden blinden de ogen geopend, 

de oren van doven worden ontsloten. 
6Verlamden zullen springen als herten, 

de mond van stommen zal jubelen. 
10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.  

Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, 

gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 

 

ZINGEN: Lied 501 vs 1 - 4 

‘Als een ster in lichte luister’ 

 

2e LEZING: Matteüs 11: 2 - 11 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optre-

den van de messias hoorde, stuurde hij enkele van 

zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u 

degene die komen zou of moeten we een ander 

verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Jo-

hannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen 

weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 

huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer 

horen, doden worden opgewekt en aan armen 

wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Geluk-

kig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 
7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de 

mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie 

in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven 

van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan 

zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie 

rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 
9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een pro-

feet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een 

profeet. 10Hij is degene over wie geschreven staat: 

“Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een 

weg voor je banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder 

allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand 

opgetreden die groter was dan Johannes de Do-

per; maar in het koninkrijk van de hemel is de klein-

ste nog groter dan hij.  



 

ZINGEN: Lied 446 allen vs 1, v.2. a.3, m.4, a.5 

‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’ 

 

PREEK 

 

ZINGEN: Lied 500 vs 1, 3, 4 en 5 

‘Uit uw verborgenheid’ 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

IN GEDACHTENIS:  

Johanna (Jopie) Groothedde – Kleiboer 

 

ZINGEN: Abba Vader 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe, 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen, 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen, 

dat mijn wil voor eeuwig zij, 

d’Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 

laat mij nimmer gaan, 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 

 

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 444 vs 1 – 5 ‘Nu daagt het in het oosten’ 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Kerk in Actie adventscollecte: 

Vandaag mogen wij licht geven aan vluchtelingenkinderen in Myanmar. Door de langdurige conflicten zĳn 

veel Birmezen naar Thailand gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de 

opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ook al is de politieke situa-

tie in Myanmar aan het veranderen, veel kinderen kunnen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of 

omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

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

• Fam. Schilpzand, en naar 

• Dhr. en mevr. Stegenga. 

 

 


