
             Zondagsbrief 1 januari 2023 
 

Winterkerk 
‘Een warm onthaal’ 

 
 Voorganger : ds. Bram Bregman 
 Organist :  Leen Jacobs 
 Pianist :  - 
 
 
Te volgen via:  
Kijken: https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn/  
Luisteren: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11049 

  

 

Thema: Jezus – het gaat om onze menswording 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

 
 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED Vrede voor jou hierheen 

gekomen ((Melodie: Kom nu met zang) 

 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, liefd’ om je heen, 

vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand teveel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein, - 

dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal 

wij leven voor elkaar. 

  

 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 

Jij die de hele wereld draagt: 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt, - 

tijd om te leven, kans om te zijn; 

een plek om nu en ooit 

gezien, aanvaard te zijn. 

 

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: 287: 1, 2, 5.  

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

AANDACHT VOOR DE KINDEREN 

 

INLEIDING 

 

 
 

Thema: Jezus – het gaat om onze 

menswording 

 

We verstillen 

https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/110


1e LEZING: Lukas 2: 21 

 
21Toen er acht dagen verstreken waren en Hij 

besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die 

de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot 

van zijn moeder was ontvangen. 

 

ZINGEN: Lied 512: 1, 2, 3, 5, 7. 

 

2e LEZING: Handelingen 4: 1 - 12 

 
1Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog 

toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de 

tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2hevig 

ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de 

opstanding uit de dood verkondigden op grond van 

wat er met Jezus was gebeurd. 3Ze grepen hen vast 

en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat 

het al avond was. 4Maar van degenen die naar de 

toespraak hadden geluisterd, kwamen velen tot 

geloof, zodat het aantal gelovigen groeide tot 

ongeveer vijfduizend. 
5De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en 

de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, 6samen met 

Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en 

Alexander, en alle anderen die tot de 

hogepriesterlijke familie behoorden. 7Ze lieten 

Petrus en Johannes voorkomen en begonnen het 

verhoor met de vraag: ‘Door welke kracht of in wiens 

naam hebt u die daad verricht?’ 8Petrus antwoordde, 

vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk 

en oudsten, 9nu wij vandaag worden verhoord naar 

aanleiding van een weldaad, bewezen aan een 

zieke, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij 

is genezen, 10dient u allen en het hele volk van Israël 

te weten dat deze man hier gezond voor u staat 

dankzij de naam van Jezus Christus van Nazaret, die 

door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood 

is opgewekt. 11Jezus is de steen die door u, de 

bouwlieden, is verworpen, maar die nu de hoeksteen 

geworden is. 12Door niemand anders kunnen wij 

worden gered, want zijn naam is de enige onder de 

hemel die de mens redding biedt.’ 

 

ZINGEN: Oud Gezang 95: 1, 2 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Psalm 8a: 1, 2, 3, 4. 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEDACHTENIS van mevr. A.C. Nijkamp-Thyssen 

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: 511: 1, 2, 4, 7. 

 

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 / Gemeentediaconaat 

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag 

mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  

Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige 

zorg deze bloemen, als groet en teken van 

meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel 

bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar 

elkaar zo belangrijk. De Diaconie draagt voor een 

deel bij aan de kosten van deze bloemengroet.  

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen van 1 januari gaan namens de Grote 

Kerk, Jachtlaankerk en Goede Herderkerk naar de 

2 huiskamers van de Loohof, Koning Lodewijklaan  

In de huiskamers komen de bewoners die extra 

zorg en aandacht nodig hebben. Bij het 

meeleefbord in de hal kunt zich melden om de 

bloemen weg te brengen en 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

