
2e Zondag van de Kerst, 29 december 2019 
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: drs. Kees Bulens 
Ouderling: Chris Dijkens 

Diaken: Manita Staps 
Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Leen Jacobs 
 

 
ORGELSPEL 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
MUSICA PRO DEO 
 
(We blijven zitten) 
 
OPENINGSLIED: Lied: 93 vers 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: 93 vers 3 en 4 
 
DREMPEL- EN SMEEKGEBED 
 
GLORIALIED: Lied: 800: vers 1 en 4  
(zo mogelijk staande) 
 
(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 61: 10 – 62, 3 
10Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet,  
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
11Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,  
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 

en glorie voor het oog van alle volken. 
621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je majesteit. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
 
ZINGEN: Lied 176: vers 1 en 5 
 
2e LEZING: Lucas 2: 25-40 
25Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Si-
meon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die 
uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou 
schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26Het 
was hem door de heilige Geest geopenbaard dat 
hij niet zou sterven voordat hij de messias van de 
Heer zou hebben gezien. 27Gedreven door de 
Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ou-
ders hun kind daar binnenbrachten om met hem te 
doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28nam hij 
het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 
29‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u hebt beloofd. 
30Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat 
er over hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen 
en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat ve-
len in Israël door hem ten val zullen komen of juist 
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist 
wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard doorsto-
ken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan 
het licht komen.’ 
36Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter 
van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; 
vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met 
haar man geleefd, 37en ze was nu al vierentachtig 
jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze 
God dag en nacht diende met vasten en bidden. 
38Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht 
hulde aan God en sprak over het kind met allen die 
uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39Toen ze alles overeenkomstig de wet van de 
Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Gali-
lea, naar hun woonplaats Nazaret. 40Het kind 
groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijs-
heid; Gods genade rustte op hem. 
 



ZINGEN: Lied 756: vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 
PREEK 
 
DE DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
ZINGEN: Lied: 213 vers 1 en 4 
 
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: 871 (zo mogelijk staande):  
 
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 
 
MUSICA PRO DEO 
 
 

 
 

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

 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. U bent van 

harte welkom! 

 

 

 

COLLECTEN: 

1.- Diaconie: Diaconie aandeel wereldwijd: 

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Pro-

testantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protes-

tantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo worden 

honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en perspectief op een 

beter leven te bieden. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Uitgangscollecte: Wijkkas. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet: 

 vanuit de Goede Herderkerk naar: 

• Mevr. Janssen-Post, en naar 

• Dhr. Blink,  

vanuit de Jachtlaankerk naar: 

• Dhr. A. W. den Boer, en naar 

• Dhr. H. Schoonewelle. 

 

 

 

 


