
1e Zondag van Advent, 28 november 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Truus Janssen 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Leen Jacobs 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST VAN HET BEGIN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED: 463:1,5,8. ‘Licht in onze ogen’ 

 

  1. Licht in onze ogen/ redder in de nacht, 

      geldt uw mededogen/ nog wie U verwacht? 

 

  5. Regen uw gerechtigheid/ en bevrucht de aard, 

      tot de trouw ontkiemt en/ vrede bloeien gaat! 

 

  8. Kyrie eleison,/ wees genadig Heer! 

      Breng ons naar de morgen 

      wacht niet langer meer! 

 

BEGINWOORDEN 

v:  Onze hulp is in de Naam van JHWH, 

a:  die is, en die was, en die komt! 

 

v:  Verblijdt u in de Heer! 

     Nog eens: verblijdt u!  

a:  De Heer is nabij! 

     Amen! 

       

We gaan zitten 

 

DE EERSTE ADVENTSKAARS 

 Zingend Geloven 8/1:1,2,6. ‘Nu Gij nader komt’ 

 

 1. Nu Gij nader komt,/ eeuwig Licht uit Licht, 

     tovert Gij een glans/ op ons aangezicht. 

 

2. Met het eerste licht/ kondigt Gij al aan: 

    “Ik zal eens de macht 

    van de dood verslaan”. 

 

6. Nu Gij nader komt,/ eeuwig Licht uit Licht, 

    laat Gij iets al zien/ van dat vergezicht. 

 

 
 

GEBED OM ONTFERMING  

 (afgesloten met samen gezegd:) 

 a. Heer, ontferm U! Heer, ontferm U!  

    Heer, ontferm U!   Amen. 

 

LIED: Randstad 109 (melodie Lied 437)  

 

  1. Verhef uw hart , wees welgemoed. 

      Hoop op de dag die daagt voorgoed. 

      Gedenkt uw Heer en zijn verbond 

      in woord en daad, totdat Hij komt. 

 

  2. Totdat Hij komt, bestaan wij hier – 

      wakend en wetend dag noch uur, 

      elkander dragend in geloof, 

      Gods woord verwachtend van omhoog. 

 

  8.Kome wat komt, Gods aanvangswoord 

     doorstroomt de tijden, stuwt ze voort. 

     Die ’t heil voorzag, Die ’t al begon, 

     Hij komt ten laatste. Jezus kom! 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 40:1-11  

 

1] Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 

[2] Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 

voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar 

zonden uit de hand van de HEER heeft 

ontvangen. 

 

[3] Hoor, een stem roept: 

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 

effen in de wildernis een pad voor onze God. 

[4] Laat elke vallei verhoogd worden 

en elke berg en heuvel verlaagd, 

laat ruig land vlak worden 

en rotsige hellingen rustige dalen. 

[5] De luister van de HEER zal zich openbaren 

voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 



[6] Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 

De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. 

[7] Het gras verdort en de bloem verwelkt 

wanneer de adem van de HEER erover blaast. 

Ja, als gras is dit volk.’ 

[8] Het gras verdort en de bloem verwelkt, 

maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 

 

[9] Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 

verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 

verhef je stem, vrees niet. 

Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 

[10] Ziehier God, de HEER! 

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor 

Hem uit. 

[11] Als een herder weidt Hij zijn kudde: 

zijn arm brengt de lammeren bijeen, 

Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de 

ooien. 

 

ZINGEN: Lied 445:1’De nacht is haast ten einde’ 

1.   De nacht is haast ten einde, 

      de morgen niet meer ver. 

      Bezing nu met verblijden 

      de heldre morgenster. 

      Wie schreide in het duister 

      begroet zijn klare schijn 

      als Hij met al zijn luister 

      straalt over angst en pijn. 

 

LEZING UIT DE EVANGELIËN: Lucas 1:5-25 

  

[5] Toen Herodes koning van Judea was, leefde er 

een priester die Zacharias heette en tot de 

priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, 

Elisabet, stamde af van Aäron. [6] Beiden waren 

rechtvaardig in Gods ogen en leidden een 

onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en 

wetten van de Heer. [7] Ze hadden geen kinderen, 

want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al 

op leeftijd. 

[8] Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt 

was om de priesterdienst te vervullen, [9] werd er 

volgens het gebruik van de priesters geloot en werd 

Zacharias aangewezen om het reukoffer op te 

dragen in het heiligdom van de Heer. [10] De 

samengestroomde menigte bleef buiten staan 

bidden terwijl het offer werd gebracht. 

[11] Opeens verscheen hem een engel van de 

Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar 

stond. [12] Zacharias schrok hevig bij het zien van 

de engel en hij werd door angst overvallen. [13] 

Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, 

Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet 

zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes 

noemen. [14] Vreugde en blijdschap zullen je ten 

deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte 

verheugen. [15] Hij zal groot zijn in de ogen van de 

Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal 

vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog 

in de schoot van zijn moeder is, [16] en hij zal velen 

uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, 

terugbrengen. [17] Hij zal voor Hem uit gaan met 

de geest en de kracht van Elia, om ouders met 

hun kinderen te verzoenen en om van zondaars 

rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de 

Heer een volk gereedmaken.’ 

[18] Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik 

weten of dat waar is? Ik ben immers een oude 

man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ [19] De 

engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in 

Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit 

goede nieuws te brengen. [20] Maar omdat je 

geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die 

op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, 

zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag 

waarop dit alles gaat gebeuren.’ 

[21] De menigte stond buiten op Zacharias te 

wachten, en de mensen vroegen zich af waarom 

hij zo lang in het heiligdom bleef. [22] Maar toen 

hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen 

zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een 

visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen 

hen, maar spreken kon hij niet. [23] Toen zijn 

tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. 

[24] Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet 

zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in 

afzondering en zei bij zichzelf: [25] De Heer heeft 

zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij 

gedaan opdat de mensen me niet langer 

verachten. 

 

ZINGEN: Lied 464:1,2. ‘Een engel spreekt’ 

 

1.   Een engel spreekt een priester aan. 

      Wil hij het goede nieuws verstaan? 

      Omdat hij niet geloven kan 

      wordt hij een sprakeloze man. 

 

2.   Soms staat de hemel op een kier: 

      een bode van de Heer komt hier, 

      verrast ons met een blij bericht, 

      en zet de aarde in het licht! 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 158b ‘Een schoot van ontferming’ 

 

   Een schoot van ontferming is onze God. 

   Hij heeft ons gezocht en gezien 

   zoals de opgaande zon aan de hemel. 

   Hij is ons verschenen toen wij in 

   duisternis waren, in schaduw van dood. 

   Hij zal onze voeten richten 

   op de weg van de vrede. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 (na elke bede zeggen wij samen:) 

   a. Doe lichten over ons uw aangezicht! 

 



MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED: Zingend Geloven 3/3:1,2. (m. 726) 

1.   Als die koning zal verschijnen, 

      als Hij komt met groot gezag, 

      worden wij voorgoed de zijnen, 

      niet meer kinderen van de nacht: 

      mensen van de nieuwe morgen, 

      van een nieuwe dageraad 

      die ons nu nog blijft verborgen 

      door een horizon van haat.  

 

2.   Want een teken is gerezen 

      en dat heet ‘gerechtigheid’. 

      Wie de nieuwe taal kan lezen 

      leest: ‘Ik kom, houd u gereed!’ 

      Wie de nieuwe zon wil groeten 

      die al aan de einder staat 

      moet zich blindelings verzoenen: 

      wie wil winnen is te laat. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen. 

 

MUZIEK 

 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale

-collecte.html  

of bij het verlaten van de kerkzaal in de 

collectezakken of schalen.  

 

1. Diaconaal  KIA, adventscollecte 

werelddiaconaat (Moldavië) 

In het arme Moldavië worden veel kinderen aan 

hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het 

buitenland om geld te verdienen of zoeken troost in 

alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en 

liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school 

niet af en lopen risico slachtoffer te worden van 

geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ 

Moldavië bieden daarom naschoolse opvang in 

dagcentra van kerken. Goed opgeleide vrijwilligers 

vangen hen op en organiseren sport- en 

spelactiviteiten. Met deze collecte helpt u deze 

kinderen aan een beter leven. 

2. Goede Herderkerk. 

3. 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, zoals pioniersplekken 

De Fontein, de Sleutel en de Vuurplaats. 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. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan met een felicitatie naar 

mevrouw Bloemendal-Holdijk (Koning 

Lodewijklaan.) Bij het meeleefbord in de hal kunt 

u zich aanmelden om de bloemen te brengen. 

Ook kan iedereen hier zijn naam op de kaart 

schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd 
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