
4e Zondag van Advent, 19 december 2021 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. P. Lindhout 

Ouderling: Kees Wenniger 

Organist: Leen Jacobs 

Koster: Ger Boon 

Geluid en beeld: Bert Gerritsen en Johan van Beek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

We gaan staan 

 

INTOCHTSLIED: 

de psalm van de 4e Advent: Psalm 19: 1, 2 

 
1De hemel roemt de Heer, 

het firmament geeft eer 

Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 

een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

 
2God heeft de tent gemaakt, 

waarin de zon ontwaakt 

fier als een bruidegom, 

die blinkend van gewaad 

het bruidsvertrek verlaat 

en licht verspreidt alom. 

Zo, vrolijk als een held 

die tot de zege snelt, 

roept hij de nieuwe morgen; 

hij trekt zijn glanzend spoor 

de ganse hemel door: 

zijn gloed laat niets verborgen. 

 

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 4e ADVENTSKAARS 

 

 
 

ADVENTSLIED: Nu Gij nader komt: 1,2,3,4,5,6. 

 
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”. 

 
4Met het derde licht 

toont Gij dit geheim: 

“Ik zal met mijn Naam 

in uw midden zijn”. 

 
5Met het vierde licht 

zegt Gij: “Wereldwijd 

zult gij stralen zien 

al mijn heerlijkheid”. 

 
6Nu Gij nader komt, 

eeuwig Licht uit Licht, 

laat Gij iets al zien 

van dat vergezicht. 

 

We luisteren naar een bewerking van Psalm 

130 

Uit de diepten roep ik U | Psalm 130 (homemade) 

- Bing video 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

STILTE  

 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Youtube+Psalm+130+Jigdaljahu&docid=608028908139390227&mid=30D725CDCE940534AD1030D725CDCE940534AD10&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Youtube+Psalm+130+Jigdaljahu&docid=608028908139390227&mid=30D725CDCE940534AD1030D725CDCE940534AD10&view=detail&FORM=VIRE


DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

1e LEZING: Lucas 1: 57-79 

waarbij de Lofzang van Zacharias 

deels gezongen en deels gelezen wordt: 

 

LEZEN: Lucas 1: 57-67  

 
57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, 

bracht Elisabet een zoon ter wereld. 58Haar buren en 

verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor 

haar was geweest, en ze verheugden zich samen 

met haar. 59Op de achtste dag kwamen ze het kind 

besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar 

zijn vader. 60Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes 

zal hij heten!’ 61Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand 

in je familie die zo heet.’ 62Ze beduidden zijn vader te 

laten weten hoe hij het kind wilde noemen. 63Hij 

vroeg om een schrijftablet en schreef erop: 

‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was 

verbaasd. 64En meteen werd zijn tong losgemaakt en 

zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God 

te loven. 65Alle omwonenden waren diep onder de 

indruk, en in heel het bergland van Judea werden 

deze gebeurtenissen besproken. 66Ieder die het 

hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af: Hoe 

zal het verdergaan met dit kind? Want de hand van 

de Heer steunde hem. 67Zijn vader Zacharias werd 

vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie: 

 

ZINGEN: Lied 158a: 1 

 
1God zij geloofd uit alle macht, 

Hij komt zijn volk bevrijden 

en heeft aan Israël gebracht 

verlossing in zijn lijden. 

Hij heeft zijn teken opgericht: 

verheffing van het aangezicht 

voor heel het huis van David, 

zoals voorlang geschreven stond 

heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 

zo doet Hij ons herleven. 

 

LEZEN: Lucas 1: 70-76  

 
70zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van 

zijn heilige profeten: 71bevrijding uit de hand van 

onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. 
72Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze 

voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 
73de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze 

vader, 74dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van 

angst, Hem dienen zouden, 75oprecht en toegewijd, 

ons leven lang. 76En jij, mijn kind, jij zult genoemd 

worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de 

Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te 

maken, 

 

ZINGEN: Lied 158a: 3 

 

 

3Gij zijt de stem der profetie 

sprekend van mededogen, 

want eens zal ieders oog Hem zien: 

de opgang uit de hoge. 

Gezegend zij de dageraad 

het licht dat weldra schijnen gaat 

voor wie in duister kwijnen. 

Hij zal de schaduw van de dood 

beschamen met zijn morgenrood. 

Op aarde daalt de vrede! 

 

2e LEZING: Romeinen 5: 8-11 

 
8Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus 

voor ons gestorven is toen wij nog zondaars 

waren. 9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we 

door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem 

gered zullen worden en niet veroordeeld. 10Werden 

we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al 

met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, 

des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn 

verzoend, gered zullen worden door diens 

leven. 11En meer nog: we mogen ons hierbij laten 

voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus 

Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend. 

 

ZINGEN: Lied 440: 3, 4 

 
3Wees onbezorgd, gij armen, 

aan kinderen gelijk; 

in koninklijk erbarmen 

maakt God u groot en rijk. 

Hij die het veld bekleedt, 

de vogelen kan spijzen, 

wil ook zijn kind bewijzen 

dat Hij zijn noden weet. 

 
4Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 

Wij willen, groot en klein, 

die ’t al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 

 

VERKONDIGING 

 …dat wij, bevrijd van onze vijanden 

     en vrij van angst, de Heer zullen dienen 

     Lucas 1: 74 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 441: 1, 3, 4, 10 

 
1Hoe zal ik U ontvangen, 

wat wordt mijn eerste groet? 

U, ieders hartsverlangen, 

vervult ook mij met gloed! 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet. 



3Wat hebt U opgegeven 

om mij nabij te zijn, 

toen mijn armzalig leven 

getekend was door pijn? 

Zo veel was mij ontnomen 

waarin ik vreugde vind, 

maar toen bent U gekomen 

en wist ik mij bemind. 

 
4Van boeien die mij bonden 

ben ik door U bevrijd. 

U redt mij ongeschonden 

uit alle haat en nijd. 

U houdt mij hoog in ere. 

Daarbij valt in het niet 

wat alle goud ter wereld 

aan aardse rijkdom biedt. 

 
10Hij zal de wereld richten, 

berecht wie Hem bevocht. 

Genadig zal Hij lichten 

voor wie Hem heeft gezocht. 

Kom haastig, licht der wereld, 

en leid ons allemaal 

uw grote vreugde binnen, 

uw feest, uw liefdesmaal. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDENKEN: Wilma Hofman-Klopman 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

We bidden allen gezamenlijk: 
 

9Bid daarom als volgt: 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 
13En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED: Lied 481: 1, 3 

 

We gaan staan 

 
1Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Betlehem! 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 
3Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de engelen zingen de eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

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 Kerstactie 

Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een 

levende, betrokken gemeente. Juist in deze 

periode rond Kerst worden voor jong en oud 

bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. 

Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, 

een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte 

en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor 

mensen aan de rand van de kerk of buiten de kerk 

mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de 

onkosten van deze activiteiten? 

2. Goede Herderkerk. 

3. Adventscollecte PKN– Jong Protestant 

Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, 

verdeeld over zo’n zeshonderd plaatselijke 

groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel 

van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk. In de Kerst- Challenge 

kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de 

wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze 

het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en 

ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft 

met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een 

leven van vrede mogelijk maakt. 

 

BLOEMENGROET: 

Met een bemoediging naar de heer en mevrouw 

Kuijl (Blekersweg)

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


 


