
 

 

4e Zondag van Advent, dienst van Schrift en Tafel 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN, 18-12-2022 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Kees Wenniger 

Diaken: Fenny Meijer en Siny Dijkens 

Lector: Ger Boon 

Organist: Reinder Torenbeek 

 

Thema: Ik zag ze zitten aan één tafel! 

 

 
Misereor-hongerdoek  

"Hoffnung den Ausgegrenzten"  

van Sieger Köder, 1996. 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

 
WE VERSTILLEN 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

AANSTEKEN 4e ADVENTSKAARS 

 

 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: Kom in mijn klein bestaan 

(orgel) 

(melodie: Lied 686 - De Geest des Heren heeft) 

 

1. Kom in mijn klein bestaan, 

ga niet mijn deur voorbij. 

Breng licht en warmte aan, 

maak mij van leefangst vrij. 

Ontdooi mijn binnenkant, 

mijn ingevroren geest, 

en schep een nieuw verband, 

zodat mijn ziel geneest. 

 

2. Kom in mijn kleine droom, 

verbreed mijn horizon, 

dat ik niet langer schroom, 

te zien naar mensen om. 

Genees mijn angst voor pijn, 

mijn vrees voor zelfverlies, 

zodat ik mens kan zijn 

en voor de minsten kies. 

 

3. Kom in mijn klein geloof, 

vernieuw mijn fantasie, 

dat ik uw toekomst loof, 

steeds nieuwe kansen zie, 

zodat ik verder leef, 

voor vrede mettertijd, 

en mij uit handen geef, 

om Uw gerechtigheid. 

 

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 

 

Een kort moment van stilte 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 



 

 

1e LEZING: Matteüs 1: 18 - 25 

 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen 

zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef 

maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te 

zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een 

rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak 

brengen en dacht erover haar in stilte te 

verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in 

een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, 

zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je 

te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door 

de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef Hem 

de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van 

hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in 

vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet 

door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger 

zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is 

met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel 

van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw 

bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap met haar 

voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem 

de naam Jezus. 

 

ZINGEN: Lied 441: 1, 5, 10 

 

2e LEZING: Handelingen 10: 34-36 en 11: 15-18 

 
34Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik 

pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen 

mensen, 35maar zich het lot aantrekt van iedereen, 

uit welk volk dan ook, die Hem vereert en 

rechtvaardig handelt. 36God heeft aan de Israëlieten 

bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het 

goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze 

Jezus is de Heer van alle mensen. 

 
15Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken 

of de heilige Geest daalde op hen neer, zoals 

destijds ook op ons. 16Ik herinnerde me dat de Heer 

tegen ons zei: “Johannes doopte met water, maar 

jullie zullen gedoopt worden met de heilige 

Geest.” 17Als God hun wegens hun geloof in de Heer 

Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als 

ons, hoe had ik Hem daar dan van kunnen 

weerhouden?’ 18Toen ze dat gehoord hadden, waren 

ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 

‘Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere 

volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven 

te ontvangen.’ 

 

ZINGEN: Lied 605: 1, 4, 5. 

 

VERKONDIGING 

 

v: Lied van Paulus - door Huub Oosterhuis  

 

Ik zag ze zitten aan één tafel: joden 

en Grieken, door elkaar, alsof dat kon. 

Toen zag ik dat het kon, van nu af aan – 

geen argwaan, ijzig zwijgen, schamper lachen, 

maar zingen, een nieuw lied, de oude psalmen. 

Ik, felle vrome, van mijn paard geworpen, 

met open ogen blinde, zag een licht 

dat ik nooit eerder zag, en werd een ander. 

 

Ik zag wat vóór mij werd gezien door velen: 

de God van onze vader Abraham, 

de God van Isaak, de God van Jakob, 

de Israël het eerst heeft liefgehad, 

is licht en levensbron voor alle volken, 

wil alles zijn in allen. En ik dacht: 

geen mens hoeft jood te worden om in geest en 

waarheid om te gaan met deze God. 

 

Ik zag het mensenkind, een slaaf gekruisigd, 

een zaad gezaaid, gestorven – Jezus zag ik 

zo levend als de God van Israël. 

Hij blies op de verbondstrompet, beklom 

de scheidsmuur die de wereld splijt. Na zeven 

stoten stortte zij in; rondom zijn voeten 

grafstenen, puin. De adem van zijn mond 

waaide ze weg, alsof het pluisjes waren. 

 

Ik zag ons aan één tafel, mannen, vrouwen, 

zacht, ongesluierd, zonder schele ogen, 

knechten en heren, en geen eerste plaatsen. 

En allen dronken uit één zelfde beker. 

Ik zag, God zal het mij ten goede houden, 

wat nog niet is: zijn geest die velen tot 

één lichaam maakt, één mensheid nieuwgeboren, 

messias-lichaam, aan de dood voorbij. 

 

Ach christenheid, twijg bijna afgestorven 

aan diepgewortelde stam jodendom, 

heb ik je met mijn volgestouwde brieven 

verward, verwilderd zelfs: laat mij dan rusten. 

Herneem de Schrift van Mozes, leer te gaan 

de weg van de profeten, luister naar je 

meest eigen zegsman Jezus, vol genade 

en waarheid leerde hij de Naam van God. 

 

Wie bij mij zweert, heeft mij verkeerd begrepen 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

O kom, o kom Immanuël. Bewerking J.W. 

Achterkamp, Terwolde. 

 

ZINGEN: Lied 385 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEDACHTENIS van mevr. G. (Grietje) 

Kamminga-Reitsma 

 

ZINGEN: Lied 961 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 



 

 

MEDEDELINGEN collecte en bloemengroet 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen  

zijn) 

 

Tafelgebed  

 

Vg Laat uw hart erbij zijn! 

Gem DE HEER heeft ons hart. 

Vg   Laten wij onze God danken! 

Gem GOD ZIJ DANK ! 

Vg … 

 

Bij U is de bron van het leven 

en in uw licht zien wij het licht. 

 

Gij met uw naam onnoembaar 

boven onze woorden uit 

gezegend om uw naam: Ik-zal-er-zijn. 

 

Gij die alleen voor ons en met ons zijt 

zolang wij zelf voor mensen en met mensen zijn. 

 

Gezegend zijt Gij onze rots 

gezegend Gij die de bron van leven zijt, 

die als een bron opspringt in mensen. 

 

Heilig deze ruimte 

tot een voorpost van uw koninkrijk 

waar alles zal zijn voor allen. 

 

Van U is de toekomst 

kome wat komt. 

 

Beurtzang 

 

Allen: Psalm 24: 1 

 

Vrouwen: Psalm 24: 2 

 

Mannen: Psalm 24: 3 

 

Vrouwen: Psalm 24: 4 

 

Mannen: Psalm 24: 5 

 

O Heer God 

over wie gezegd wordt en gezongen 

dat Gij genadig zijt en rijk aan trouw, 

God van Abraham en Sara,  

God van Mozes en Elia 

God van David, God van Ruth en Maria, 

 

Gij die naar uw Woord 

en naar ons wanhopig hart  

de schreeuw der mensen hoort 

het hulpgeroep en bittere geschrei 

van mensen overal op aarde, 

 

Gij die het lijden ziet, 

onze namen kent, 

die bent afgedaald om te bevrijden, 

Uw Rijk van recht en vrede kome! 

 

Alle dingen zijn nu gereed. 

 

Wij vieren het Avondmaal  

als verlangen naar Uw Tafel, 

waar ieder welkom is als hongerige gast 

naar liefde, leven en vervulling. 

 

We eten brood van tranen, om de wereld met 

zoveel pijn. 

Drinken om hartversterking, wijn, 

voorsmaak van geluk en vreugde die komen - 

dat de kracht van hoop 

ons gaande houdt. 

 

Gezegend uw Mens Jezus, 

die, licht van licht, geboren uit de Geest,  

niet gemaakt uit mensenwil. 

een mens die zijn leven gaf, 

 

die gekruisigd is, 

geleden heeft en werd begraven, 

op de derde dag verrezen is, 

en onder ons leeft, 

 

die ons aanspreekt, 

ondervraagt, bemoedigt, troost, vermaant, 

die ons verschijnt in woorden van genade en 

gebod: ‘hebt elkaar lief’. 

 

En het geschiedde 

toen hij daar met hen aan tafel was: 

hij nam het brood, hij sprak de zegen uit, 

hij brak het brood en gaf het hun, 

deelde de wijn en deelde de beker rond. 

 

Zijn naam en wat hij heeft gedaan 

gedenken wij, om zelf te worden die hij was: 

uw Mens. 

 

Kome uw Geest over ons. 

 

Dat wij niet leven ten koste van anderen 

alles najagend, alles verslindend. 

 

Kome uw Geest over ons! 

 

Zoals het brood dat wij breken 

uitgezaaid was in de aarde als losse korrels, 

en werd samengebracht bij de oogst 

en één is geworden, 

zo breng ons – uw mensheid bijeen van heinde en 

ver, Jood en Griek, gekleurd, welke seksuele 

identiteit ook, gelovig of niet, ieder mens die 

verlangt die verlangt naar gemeenschap met U 

en elkaar, in het Koninkrijk van uw vrede. 

 

Kome uw Geest over ons! 

 



 

 

Van U is de toekomst, 

Licht dat niet dooft 

Liefde die blijft. 

Amen, kome wat komt. 

 

- Laten wij nu samen bidden, in één doop en in één 

geest 

  verenigd: Onze Vader… 

 

- Allen gaan zitten - 

 

- Nodiging 

 

- U wordt van rij tot rij uitgenodigd om brood en wijn 

te ontvangen. 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: ELB 194 

 

1.Er is een stad voor vriend en vreemde 

diep in het bloemendal, 

er is een mens die roept om vrede, 

die mens roept overal 

 

Refrein: 

Jeroesjalajiem, stad van God, 

wees voor de mensen een veilig huis. 

Jeroesjalajiem, stad van vrede, 

breng ons weer thuis. 

 

2.Er is een huis om in te wonen 

voorbij het dodendal, 

er is een moeder met haar zonen, 

zij roepen overal.  Refrein 

 

3.Er is een tafel om te eten 

voorbij het niemandsland. 

Er is een volk dat wordt vergeten, 

dat volk roept overal.  Refrein 

 

4.Er is een wereld zonder grenzen, 

zo groot als het heelal. 

Er is een hemel voor de mensen, 

dat hoor je overal.  Refrein 

 

 

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  

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 Protestantse Kerk – Jong 

Protestant Ontdekken wat Kerst betekent 

Welke overwegingen maakte de herbergier toen 

Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er 

om in de herders toen ze de engelen hoorden 

zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster 

volgden? Met de KerstChallenge, een spel van 

Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van 

de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst 

zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en 

ontdekken zo meer over de Bijbel. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen gaan met een bemoediging naar de 

heer en mevrouw Kolkman, Chamavenlaan. 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

