
 

 

Kerstfeest, 25 december 2022 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. Bram Bregman 

Ouderling: Ienke Bogerd 

Diaken: Jeanette Oosting 

Lector: Gijswim de Haas 

Organist: Bert Noordegraaf

 

Thema: Gij hebt mijn lief en leed, 
mijn dag gedeeld. 

 

 
 

 

Vooraf zingen: 

 

LIED: 488: 1, 3, 5. 

 

LIED: 478: 1, 2, 4 

 

Lied: 476: 1, 3, 4. 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

LIED: 483 – Stille nacht, heilige nacht 

 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

OPENINGSLIED: 477 Komt allen tezamen  

 

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 – acclamatie: 

 
 

GLORIALIED: 487 

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Genesis 2: 18 - 23 

 
18De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens 

alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij 

hem past.’ 19Toen vormde Hij uit aarde alle in het 

wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die 

bij de mens om te zien welke namen de mens ze 

zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, 

zo zou het heten. 20De mens gaf namen aan al het 

vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij 

vond geen helper die bij hem paste. 21Toen liet 

de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, 

en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben 

weg, en Hij sloot het lichaam weer op die 

plaats. 22Uit de rib die Hij bij de mens had 

weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw 

en Hij bracht haar bij de mens. 23Toen riep de mens 

uit: ‘Dit is ze! 

Mijn eigen gebeente, 

mijn eigen vlees en bloed. 

Vrouw wordt zij genoemd, 

genomen uit een man.’ 



 

 

LIED: LvdK 163 

 

1. Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver, 

bloed van ons bloed, uit ons zijt Gij genomen. 

 

2. Gij hebt mijn lief en leed, mijn dag gedeeld; 

Gij zijt voor mij geen vreemde God gebleven. 

 

3. Toen ik nog nergens was, maar levend dood, 

hebt Gij en Gij alleen mijn licht ontstoken. 

 

4. Licht van uw licht zijn wij, van uw geslacht, 

mensen van licht maar duister onze wegen. 

 

5. Mensen van vlees en steen, van hoop en vrees, 

breng ons toch thuis, in godsnaam geef ons vrede. 

 

2e LEZING: Johannes 1: 1 - 14 

 
1In het begin was het Woord, het Woord was bij God 

en het Woord was God. 2Het was in het begin bij 

God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is 

niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was 

leven en het leven was het licht voor de 

mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
6Er kwam iemand die door God was gezonden; hij 

heette Johannes. 7Hij kwam als getuige, om van het 

licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou 

geloven. 8Hij was niet zelf het licht, maar hij was er 

om te getuigen van het licht: 9het ware licht, dat ieder 

mens verlicht en naar de wereld kwam. 10Het Woord 

was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en 

toch kende de wereld Hem niet. 11Hij kwam naar wat 

van Hem was, maar wie van Hem waren hebben 

Hem niet ontvangen. 12Wie Hem wel ontvingen en in 

zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven 

om kinderen van God te worden. 13Zij zijn niet op 

natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk 

verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 
14Het Woord is mens geworden en heeft in ons 

midden gewoond, vol van genade en waarheid, en 

wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van 

de enige Zoon van de Vader. 

 

LIED: 528: alleen 1, 3 en 5 met refrein 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

Es ist ein Ros' entsprungen - Johannes Brahms 

 

ZINGEN: LIED 459: 1 en 2 allen, 3 en 5 vrouwen, 

4 en 6 mannen, 7 allen. 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Acclamatie: LIED: 368c 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen 

zijn) 

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 489 

 

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. Diaconie, Kerk in Actie/ Kinderen in de Knel 

Opgroeien met geweld, in armoede of zonder 

ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben 

geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen 

en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt 

voor hen op en juist met Kerst verdienen deze 

kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe 

daarom mee met onze kerstcollecte. 

2. Goede Herderkerk. 

3. Wijkkas. 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen op eerste kerstdag gaan met een 

hartelijke groet naar de woonkamers, van 

kleinschalig wonen in de Berkenhove, 

Soerenseweg. Bij het meeleefbord in de hal kunt u 

zich melden om de bloemen weg te brengen en u 

uw naam op de kaart te schrijven die met de 

bloemengroet wordt bezorgd. 

 

De kerkenraad wenst u een gezegend 

Kerstfeest! 

 

 
 

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

