
2e Zondag van Advent, 5 december 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Jan Korevaar 

Lector: Wilma Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Geluid en beeld: John van den Berg en Johan van Beek 

 

Thema: 
 

Tijd om te luisteren 
Tijd om te ontvangen 

Tijd om te LEVEN! 

 

 
 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED: 276: 1, 2 

 
1Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 
2Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

 

 

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: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

AANSTEKEN 2e ADVENTSKAARS 

 

 
 

ADVENTSLIED: Nu Gij nader komt: 1, 2, 3, 6. 

 
1Nu Gij naderkomt, 

eeuwig Licht uit Licht, 

tovert Gij een glans 

op ons aangezicht. 

 
2Met het eerste licht 

kondigt Gij al aan: 

“Ik zal eens de macht 

van de dood verslaan”. 

 
3Met het tweede licht 

meldt Gij iedereen: 

“Ik kom naderbij, 

gij zijt niet alleen”. 

 
6Nu Gij nader komt, 

eeuwig Licht uit Licht, 

laat Gij iets al zien 

van dat vergezicht. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 



Allen:  HEER ONTFERM U 

ONTFERM U OVER DEZE WERELD 

ONTFERM U OVER ONS! 

 

STILTE 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

INLEIDING bij de lezingen 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Hebreeën 10: 5 - 10 

 
5Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 

‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, 

maar U hebt Mij een lichaam gegeven; 
6brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. 
7Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,” 

want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: 

“Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 
8Eerst zegt Hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, 

brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – ook 

al zijn dit offers die volgens de wet worden 

gebracht. 9Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen 

om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft 

om het tweede van kracht te doen zijn. 10Op grond 

van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het 

lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd. 

 

ZINGEN: Lied 489 

 
1Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 

een mensenkind voor ons geboren, 

‘God zal ons redden’ is zijn naam. 

Open uw hart, geloof uw ogen, 

vertrouw u toe aan wat gij ziet: 

hoe ’t woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 

 
2Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 

Zing voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 

Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

 
3Zoals de zon komt met zijn zegen 

een bruidegom van licht en vuur, 

zo komt de koning van de vrede, 

voorgoed gekomen is zijn uur. 

Hij huwt de mensen aan elkander 

zijn liefde gaat van mond tot mond. 

Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 

Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 

2e LEZING: Lukas 1: 26 - 38 

 
 

26In de zesde maand zond God de engel Gabriël 

naar de stad Nazaret in Galilea, 27naar een meisje 

dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef 

heette, een afstammeling van David. Ze heette 

Maria en ze was nog maagd. 28Gabriël ging haar 

huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent 

begenadigd, de Heer is met je.’ 29Ze schrok hevig 

bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat 

die begroeting te betekenen had. 30Maar de engel 

zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft 

je zijn gunst geschonken. 31Luister, je zult zwanger 

worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus 

noemen. 32Hij zal een groot man worden en Zoon 

van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de 

Heer, zal Hem de troon van zijn vader David 

geven. 33Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over 

het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal 

geen einde komen.’ 
34Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat 

gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap 

met een man.’ 35De engel antwoordde: ‘De heilige 

Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. 

Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 

worden genoemd en Zoon van God. 36Luister, ook 

je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, 

ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield 

men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand 

van haar zwangerschap, 37want voor God is niets 

onmogelijk.’ 38Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat 

er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna 

liet de engel haar weer alleen. 

 

ZINGEN: Lied 433; 1, 2, 4. 

 
1Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 

licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria's kind. 

 
2Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

 
4Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

“O kom, o kom, Immanuël” (Wolfgang Rübsam) 

 

ZINGEN: Lied 321: 1, 2, 3, 4, 7. 

 

 
1Niet als een storm, als een vloed, 

niet als een bijl aan de wortel 

komen de woorden van God, 

niet als een schot in het hart. 

 



2Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 

dorstig en hard deze grond – 

zo is het koninkrijk Gods. 

 
3Stem die de stilte niet breekt, 

woord als een knecht in de wereld, 

naam zonder klank zonder macht, 

vreemdeling zonder geslacht. 
 

4Kinderen, armen van geest, 

mensen gelouterd tot vrede, 

horen de naam in hun hart, 

dragen het woord in hun vlees. 

 
7Hier in dit stervend bestaan 

wordt Hij voor ons geloofwaardig, 

worden wij mensen van God, 

liefde op leven en dood. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

We gaan staan 

 

SLOTLIED: 654: 4, 5, 6. 

 
4Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, – 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

 
5Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, – 

Gij herder die ’t verlorene zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 

 
6Zing dan de Heer, stem allen in 

met ons die God lof geven: 

Hij schiep ons voor een nieuw begin, 

hoeveel wij ook misdreven. 

Hij riep ons uit de nacht in ’t licht 

van zijn genadig aangezicht. 

In Christus is ons leven! 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: 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/digita

le-collecte.html  

of bij het verlaten van de kerkzaal in de 

collectezakken of schalen.  

 

1. Diaconaal  noodhulp Wit Rusland / Polen 

Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit 

zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-

Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang 

tussen Wit-Rusland en Polen. Kinderen komen 

zonder hun ouders bij de grens aan, zeker twaalf 

mensen vonden er de dood, onder wie een jongetje 

van één jaar. Samen met de Pools-Lutherse kerk 

helpt Kerk in Actie de vluchtelingen in deze 

mensonterende omstandigheden met 

hulpgoederen zoals water, voedsel, dekens en 

pyjama’s. Vluchtelingen zijn vanaf de grens naar 

een loods gebracht waar ze hulp en zo nodig ook 

medicijnen krijgen. Maar er is geen plaats voor 

iedereen. Laten wij als christenen barmhartigheid 

tonen en deze mensen, die een nieuw leven 

zonder conflict en vervolging willen beginnen, 

steunen. Daarom aan u de vraag: wilt u de 

vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen?+ 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan ter bemoediging naar mevrouw 

Hoegen-Jochems (Koning Lodewijklaan) 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

