
 

 

2e Zondag van Advent, 4 december 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: dhr. Ruud Bloemendal 

Ouderling: Gerrit Stegenga 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Rein van Dijk 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

AANSTEKEN 2e ADVENTSKAARS 

 

 
 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Lied 280 

“De vreugde voert ons naar dit huis” 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is 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 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED of INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

 

1e LEZING: Jesaja 11: 1-10 

 
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, 

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de HEER zal op hem rusten: 

een geest van wijsheid en inzicht, 

een geest van kracht en verstandig beleid, 

een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3Hij ademt ontzag voor de HEER; 

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 

oordeel, 

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 

met de adem van zijn lippen doodt hij de 

schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn 

lendenen 

en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 

een panter vlijt zich bij een bokje neer; 

kalf en leeuw zullen samen weiden 

en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een berin grazen samen, 

hun jongen liggen bijeen; 

een leeuw eet stro, net als een rund. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 

een kind graait met zijn hand naar het nest van 

een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 

op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de HEER vervult de aarde, 

zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï 

als een vaandel voor alle volken staan. 

Dan zullen de volken hem zoeken 

en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 

ZINGEN: Lied 466: 1, 2, 3 en 5 

“O wijsheid, daal als vruchtbare taal” 

 

PowerPoint pres.: Doopplekken Israël + Jordanië 

 

2e LEZING: Matteüs 3: 1-12 

 

Optreden van Johannes de Doper 

31In die tijd trad Johannes de Doper op in de 

woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2‘Kom tot 

inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!’ 3Dit was de man over wie de profeet Jesaja 

sprak toen hij zei: ‘Een stem roept in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn 



 

 

paden.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich 

met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit 

heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan 

stroomden de mensen toe 6en ze lieten zich door 

hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun 

zonden beleden. 7Toen hij zag dat veel farizeeën en 

sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen 

hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat 

je het komende oordeel kunt ontlopen? 8Breng liever 

vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen 

zijn. 9En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij 

hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God 

kan uit deze stenen kinderen van Abraham 

verwekken! 10De bijl ligt al aan de wortel van de 

boom: iedere boom die geen goede vruchten 

voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen. 11Ik doop jullie met water als teken van 

jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger 

is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen 

voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de 

heilige Geest en met vuur; 12Hij houdt de wan in zijn 

hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in 

de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij 

verbranden in onblusbaar vuur.’ 

 

ZINGEN: Lied 741: 2 en 3 

“Een stem die roept in de woestijn” 

 

OVERDENKING: 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

“Nun komm, der Heiden Heiland” (J.S. Bach) 

 

ZINGEN: Lied 439: 1 en 2 

“Verwacht de komst des Heren” 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEDACHTENIS van mevrouw E.S. Smit-

Timmerman. We gaan (zo mogelijk) staan 

 

ZINGEN: Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED Lied 418 

“God, schenk ons de kracht” 

 

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 (Libanon-Jordanië-Irak) 

Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun 

land zijn ontvlucht, zijn de meesten 

terechtgekomen in de buurlanden Libanon, 

Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. 

Door de economische crisis en de 

coronapandemie is het moeilijk om een nieuw 

bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt 

hen en arme lokale families met een opleiding in 

sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met 

het opzetten van een eigen bedrijf. Zo worden ze 

weerbaarder en minder afhankelijk van hulp. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroeten gaan met een felicitatie naar 

de jubilarissen in de Schaapweg: mevr. Scholten-

Manten vanwege haar 80ste verjaardag en dhr. en 

mevr. Aartsen vanwege hun 50-jarige huwelijk. Bij 

het meeleefbord in de hal kunt zich melden om de 

bloemen weg te brengen en u uw naam op de 

kaarten te 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

