
 

 

 3e Zondag van Advent, 11 december 2022 

GOEDE HERDERKERK - APELDOORN 

Voorganger: Ds. P. van Veen 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Truus Janssen 

Lector: Riek van Dijk 

Organist: Bert Noordegraaf 

 

Thema: Tot bloei komen” 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED Psalm 85: 1 

 

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 

 

ZINGEN: Lied 432c – 2X - Verblijd u nu 

 

DREMPELGEBED 

 

ZINGEN: Psalm 85: 4 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED of INLEIDING op het thema en de lezingen 

 

1e LEZING: Jesaja 35:1-10 (lector) 

 
1De woestijn zal zich verheugen, 

de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 
2welig bloeien als een lelie, 

jubelen en juichen van vreugde. 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 

met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 

Allen aanschouwen de luister van de HEER, 

 

de schoonheid van onze God. 
3Geef kracht aan trillende handen, 

maak knikkende knieën sterk. 
4Zeg tegen het moedeloze volk: 

‘Wees sterk en vrees niet, 

want jullie God komt met zijn wraak. 

Gods vergelding zal komen, 

Hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
5Dan worden blinden de ogen geopend, 

de oren van doven worden ontsloten. 
6Verlamden zullen springen als herten, 

de mond van stommen zal jubelen: 

waterstromen zullen de woestijn splijten, 

beken de dorre vlakte doorsnijden. 
7Het verzengde land wordt een waterplas, 

dorstige grond een bronrijk gebied; 

waar eenmaal jakhalzen huisden, 

maakt dor gras plaats voor riet en biezen. 
8Daar zal een gebaande weg lopen, 

die Heilige weg wordt genoemd, 

geen onreine zal die betreden. 

Hij is alleen voor het volk 

dat over de weg gaat. 

Dwazen dwalen er niet rond. 
9Leeuwen zullen daar niet komen, 

een roofdier is er niet te vinden, 

ze blijven er allemaal weg, 

alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. 
10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. 

Jubelend komen zij naar Sion, 

gekroond met eeuwige vreugde. 

Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet, 

gejammer en verdriet vluchten weg. 

 

ZINGEN: Lied 501 - Als een ster in lichte 

duister 

 

2e LEZING: Jakobus 5:7-10 (lector) 

 
7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer 

komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft 

wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, 

tot de regens van najaar en voorjaar zijn 

gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd moed, 

want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet over 

elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u 

het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor 

de deur staat. 10Neem een voorbeeld aan het 

geduldige lijden van de profeten die in de naam van 

de Heer spraken. 

 

ZINGEN: Lied 452 – Als tussen licht en donker 

 



 

 

3e LEZING: Matteüs 11: 2-11 (voorganger) 

 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden 

van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn 

leerlingen naar Hem toe 3met de vraag: ‘Bent U 

degene die komen zou of moeten we een ander 

verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen 

Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden zien en 

verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een 

huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden 

worden opgewekt en aan armen wordt het goede 

nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die 

aan Mij geen aanstoot neemt.’7Toen ze weer 

vertrokken, begon Jezus met de mensen over 

Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn 

naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de 

wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die 

rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is 

verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie 

dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik 

jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10Hij is degene 

over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode 

voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.” 11Ik 

verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw geboren 

zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan 

Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de 

hemel is de kleinste nog groter dan hij. 

 

ZINGEN: Lied 534 – Hij die de blinden weer liet 

zien 

 

OVERDENKING 

 

KORTE STILTE  

 

MUSICA PRO DEO 

Improvisatie over lied 455:3 

"Het zal geschieden in de laatste dagen 

dat de woestijn zal bloeien als een bloem" 

 

ZINGEN: Lied 461 – Wij wachten op de koning 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED 425 – Vervuld van uw zegen 

 

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, Kerk in Actie/ adventscollecte 

Binnenlands diaconaat (asielzoekerscentra) 

Kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra 

verblijven, hebben het zwaar. Door de 

oorlogservaringen en door de onzekerheid of zij in 

Nederland mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid 

organiseert wekelijks in deze centra het KunstLab. 

Door activiteiten als dans, theater, muziek, film en 

fotografie ontdekken en ontwikkelen kinderen en 

jongeren zo hun talenten. Dankzij steun van Kerk 

in Actie kunnen de jonge bewoners meedoen met 

de creatieve workshops van het Vakantie 

KunstLab, die met een feestelijke presentatie voor 

bewoners van azc’s worden afgesloten. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemengroet gaat ter bemoediging naar 

Mevrouw Verstraten, Koning Lodewijklaan 

(Berkenhove) 

Bij het meeleefbord in de hal kunt 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

