
 

 

1e Zondag van Advent, Dienst van Schrift en Tafel 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 27-11-2022 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Clary Spijker 

Diakenen: Fenny Meijer en Cocky van Hell 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Leen Jacobs

 

Thema: Geloof met me mee –  

God redt in stilte en zwakheid. 

 

 
 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 
 

WOORD VAN WELKOM  

 

AANSTEKEN EERSTE ADVENTSKAARS 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Zing voor Gods licht (Melodie 

Lied 868) 

 

1. Zing voor Gods licht  

dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,  

opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.  

 

Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,  

aarde leeft op als herboren.  

 

2. Zing voor Gods kracht  

die de ketenen breekt die ons binden,  

duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons 

verblinden.  

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.  

Zij zoekt ons teder te vinden.  

 

3. Zing voor Gods recht  

dat de machthebbers mores zal leren,  

arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots 

paraderen.  

Recht, levend recht, dat onderdrukking beslecht  

en ons tot vrijheid doet keren.  

 

4. Zing voor de heiligen,  

zij gaan ons voor in geloven.  

Als wij vermoeid niet meer kunnen,  

staan zij ons voor ogen.  

Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar:  

mensen door Gods Geest bewogen.  

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE, 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft, telkens weer, 

a: en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 

 een wereld waar liefde woont! 

  

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de 

EEUWIGE. 

a: Amen.  

 

We gaan zitten 

 

KYRIЁGEBED 

 

GLORIALIED: 460: 1, 2, 4, 5, 6. 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Openbaring 1: 9-11 en 8: 1-5 

 
9Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid 

met Jezus net als u deel in de ellende, het 

koninkrijk en de standvastigheid – ik was op het 

eiland Patmos omdat ik over God had gesproken 

en van Jezus had getuigd. 10Op de dag van de 

Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me 

We verstillen 



 

 

een luide stem, die klonk als een bazuin 11en die 

tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en 

stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, 

Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en 

Laodicea.’ 

 
1Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een 

stilte in de hemel, die ongeveer een half uur 

duurde. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods 

troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3Toen 

kwam er een andere engel, die met een gouden 

wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een 

grote hoeveelheid wierook om die op het gouden 

altaar voor de troon te offeren, samen met de 

gebeden van alle heiligen. 4De rook van de wierook 

steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand 

van de engel op naar God. 5Toen nam de engel de 

wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en 

wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, 

groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. 

 

ZINGEN: Psalm 65: 1, 2. 

 

2e LEZING: 1 Korinthe 1: 22-30 

 
22De Joden vragen om wonderen en de Grieken 

zoeken wijsheid, 23maar wij verkondigen een 

gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en 

voor de andere volken dwaas. 24Maar voor wie 

geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus 

Gods kracht en wijsheid, 25want het dwaze van God 

is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is 

sterker dan mensen.26Denk eens aan het moment 

van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren 

er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs 

waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van 

voorname afkomst waren. 27Maar wat in de ogen van 

de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de 

wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld 

zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te 

beschamen; 28wat in de ogen van de wereld 

onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft 

God uitgekozen om wat wél iets is teniet te 

doen. 29Zo kan geen mens zich tegenover God op 

iets beroemen. 30Maar u bent door Hem één met 

Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is 

geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, 

en in Hem zijn wij verlost,  

 

ZINGEN: Lied 518: 1, 3. 

 

VERKONDIGING 

 

Gedicht: Bekering 

 

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus 

tussen ons en den Vader, naar Uw Woord 

mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens, 

wat er ook in ons leven is gebeurd. 

 

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden, 

het meest misdadige – en was verdoemd. 

Maar Gij hebt God een witte naam genoemd, 

met die van mij. Nu is het stil geworden, 

zoals een zomer om de dorpen bloeit. 

 

En moeten ook de bloemen weer verdorren: 

mijn lendenen zijn omgord, mijn voeten weer 

geschoeid. 

Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren, 

schrijd ik U uit het donker tegemoet. 

      

   Gerrit Achterberg 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 444: 1, 2, 3, 4 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEDACHTENIS van mevr. J. van den Burg-

Weenk. We gaan (zo mogelijk) staan! 

 

ZINGEN: Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 

ZINGEN: Lied: 452: 3, 2 (deze volgorde!!) 

 

Tafelgebed 

v. De Heer zal bij u zijn! 

g. De Heer zal u bewaren! 

v. Verheft uw harten! 

g. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

g. Het past ons de Heer te danken. 

 

v. U komt onze dank toe, HEER onze God,  

om alles wat Gij voor ons zijt,  

een Schepper, een Bevrijder,  

Herder van mensen,  

Vader en Moeder tegelijk,  

ons Licht en ons Leven, 

namen honderduit. 

 

U komt onze dank toe  

omdat Gij liefde zijt:  

een God die ons geen lot oplegt,  

maar onze lotgevallen deelt,  

die ons falen vergeeft,  

die zich ons lijden aantrekt  

en zich verheugt in onze vreugden.  

 



 

 

Zo hebt Gij U bewezen, en zo vertrouwen wij op U,  

ook als uw aangezicht verborgen is,  

uw stem niet wordt gehoord  

en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.  

Met allen die uw Naam hoog hebben gehouden  

in lief en leed, in leven en sterven,  

zingen ook wij U toe:  

 

Gemeente: Lied 405: 1 

 

v. U komt onze dank toe, HEER onze God, 

Om Jezus uw Zoon: Hij is het Woord 

Dat ons uw liefde verklaart, 

Hij is in levenden lijve, 

Uw ontferming, vergeving, genezing, 

Hij was en is en zal zijn, wat liefde mag heten. 

 

Want Hij heeft in de nacht van de overlevering 

het brood genomen, daar de dankzegging over 

uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen 

gegeven, en gezegd: 

“Neemt en eet,  

dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  

doet dit tot mijn gedachtenis.” 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de 

dankzegging over uitgesproken,  

hem rondgegeven, en gezegd: 

“Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen 

vergoten wordt tot vergeving van zonden.  

Drink dan uit deze beker, leef in vreugde, 

Mij achterna!” 

 

Aan deze tafel, bidden wij U, Heer onze God, 

laat zijn Geest onze bezielen,  

de Geest van uw liefde, dat wij elkaar nabij zijn en  

staande houden, als een levend bewijs dat liefde 

bestaan kan, hoop leven doet, en geloof niet 

uitgestorven is.  

Door de Geest verbonden, bidden we samen het 

gebed dat Jezus ons leerde: 

  

Gemeente: Onze Vader, die ...  

 

+ We groeten elkaar met de woorden: 

 ‘De vrede van Christus’ 

 

+ We delen brood en wijn 

 

+ Dankgebed 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 906: 1, 6, 8. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen, Amen, Amen 

 

COLLECTE BIJ DE UITGANG 

 

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:  

 

1. Diaconie, KIA, adventscollecte 

werelddiaconaat (Colombia) 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia 

moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. 

Dat doen zij in de sloppenwijken van de hoofdstad 

Bogotá, op de markt of op de vuilnisbelt, in een 

omgeving met veel geweld en drugs. School komt 

vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine 

Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, 

geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen 

weerbaarder om zo hun kansen op een betere 

toekomst te vergroten. 

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 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 bloemengroet gaat met een felicitatie naar dhr. 

en mevr. Brander vanwege hun 60-jarig huwelijk, 

Govert Flinckstraat en naar mevr. Kamminga, 

vanwege haar 100ste verjaardag, Johannes 

Vermeerlaan. Bij het meeleefbord in de hal kunt 

zich melden om de bloemen weg te brengen en u 

uw naam op de kaart schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd  

 

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

