
1e Zondag van Advent, 29 november 2020 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: J.P. (Jeffrey) Bredenhoff 

Ouderling: Jan Korevaar 

Diaken: Siny Dijkens 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: Psalm 84: 1 en 6 

 
1Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 

die leven zijt en leven doet. 

 
6Want God onze Heer die ons mild 

bestraalt als zon, beschermt als schild, 

zal in genade ons verhogen. 

Zijn hand onthoudt het goede niet 

aan wie oprecht Hem hulde biedt 

en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 

Heer, die het al in handen houdt, 

welzalig die op U vertrouwt. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

aan heel de schepping begon! 

v:     Amen! 

 

We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 
Een moment van stilte (i.v.m. de Adventstijd). 
 
Zingen: Psalm 65:1 
1De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Ezechiël 34: 1-16 en 23-27 

 
1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, 

profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en 

zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, 

herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf 

geweid! Horen herders niet hun schapen te 

weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie 

gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten 

de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen 

jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie niet laten 

aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde 

dieren niet verbonden, verjaagde dieren niet 

teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – 

jullie hebben de dieren hard en wreed 

behandeld. 5Zonder herder raakten ze verstrooid, 

en werden ze door wilde dieren verslonden. Mijn 

schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de 

bergen en hoog in de heuvels; over heel het 

aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is 

niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze 

op zoek gaat. 
7Daarom, herders, luister naar de woorden van 

de HEER: 8Zo waar ik leef – spreekt God, 

de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze 

werden weggeroofd en door de wilde dieren 

verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn 

schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid 

maar niet mijn schapen! 9Daarom, herders, luister 

naar de woorden van de HEER: 10Dit zegt God, 

de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn 

schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen 

weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: 

ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen 

ze niet meer eten! 11Dit zegt God, de HEER: Ik zal 

zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 

zorgen. 12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek 

gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik 

naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit 

alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een 

dag van dreigende, donkere wolken. 13Ik zal ze uit 

alle volken terughalen en uit alle landen 

bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten 

terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de 

waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land 

waar mensen wonen. 14Ik zal ze laten grazen op 

een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël 

zullen ze gras vinden; op Israëls bergen zullen ze 

rusten op groen grasland en in een grazige 

weide. 15Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten 



rusten – spreekt God, de HEER. 16Ik zal naar 

verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren 

terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren 

gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal 

ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 

 
23Ik zal een andere herder over ze aanstellen, een 

die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze 

weiden, hij zal hun herder zijn. 24Ik, de HEER, zal 

hun God zijn, en mijn dienaar David hun vorst. Ik, 

de HEER, heb gesproken. 25Ik zal een 

vredesverbond met ze sluiten, ik zal het land vrij van 

wilde dieren maken, zodat ze zelfs in de woestijn 

veilig kunnen wonen en in de bossen onbezorgd 

kunnen slapen. 26Ik zal mijn schapen en het land 

rondom mijn heuvel zegenen, en ik zal de regen op 

gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die 

zegen geeft. 27De bomen zullen vrucht dragen, de 

akkers zullen een goede opbrengst geven en zij 

zullen veilig leven in hun land. Ze zullen beseffen dat 

ik de HEER ben wanneer ik het juk breek waaronder 

ze gebukt gaan, en ze uit handen van hun 

onderdrukkers red.  

 
ZINGEN: Lied 653: 6 

 
6Gij zijt tot herder ons gegeven, 

wij zijn de schapen die Gij weidt; 

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 

Heer, die ons voorgaat door de tijd. 

Wie bij U blijft en naar U ziet, 

verdwaalt in deze wereld niet. 

 

2e LEZING: Johannes 10: 11-18 

 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft 

zijn leven voor de schapen. 12Een huurling, iemand 

die geen herder is, en die niet de eigenaar van de 

schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op 

de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf 

valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de 

man is een huurling en de schapen kunnen hem niets 

schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de 

Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven 

voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere 

schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook 

die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem 

luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één 

herder. 17De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven 

geef, om het ook weer terug te nemen. 18Niemand 

neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het 

te geven en om het weer terug te nemen – dat is de 

opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 

 
ZINGEN: Lied 512: 3 en 5 

 
3Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 

mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 

 
5Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 

 

OVERDENKING: 

“Advent in crisistijd” 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 250: 1, 5 en 10 

 
1Ik leg mij in uw hoede neer 

en mag de vrede vinden. 

Wie zich aan U gewonnen geeft 

slaapt in als uw beminde. 

 
5Want gij stond naast mij al die tijd, 

al leek de hoop vervlogen. 

Ik weet, mijn leven wordt geleid, 

uw doel staat mij voor ogen. 

 
10Is dit het uur van duisternis, 

uw licht is mij genade. 

Lamp voor mijn voet, ga mij dan voor 

op onvoorziene paden. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
Bericht van overlijden van een gemeentelid 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: 463: 1 t/m 5  

 
1Licht in onze ogen, 

redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen 

nog wie U verwacht? 

 
2Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 

 
3Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 

 
4Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 

 
5Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 

vrede bloeien gaat! 

 

We gaan staan 

 



ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

We gaan nog even zitten. 

Muzikale Kerstboodschap van het Gospelkoor 

Joyful Sound uit Kampen. 

 

Op aanwijzing verlaten we de kerk 

 

 

COLLECTE: 

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

 

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

 

of middels deze QR code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. KIA, Kinderen in de Knel (Oekraïne) 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. de Bruijn-v. Wingerden, en naar 

dhr. en mevr. Stegenga. 

 

 


