
             Zondagsbrief 5 februari 2023 
 

Winterkerk 
‘Een warm onthaal’ 

 
 Voorganger : ds. Bram Bregman 
 Cantrix:  : Irma Koch 
 Pianiste : Gery Versteegt 
 
Te volgen via:  
Kijken: https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn/  
Luisteren: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11049 

  

 

Thema: Volwassen geloven en denken 

 

 
 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WE VERSTILLEN 

 

Cantorij: Dit huis is een huis … 

 

Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 

waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 

waarin wat het drijft tot herkenning gaat komen, 

de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

INTOCHTSLIED: 281:  

Couplet 1 allen, 2 cantorij, 9 en 10 allen. 

 
1Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 
2Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

 
9Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

 
10Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 

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 

 

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


 
 

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

 

INLEIDING 

 

1e LEZING: Jesaja 43: 9 -12 

 
9Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties 

komen bijeen. Wie van hun goden heeft 

aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? 

Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 

opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 
10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn 

dienaar, die Ik uitgekozen heb opdat jullie Mij zouden 

kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het 

ben. Vóór Mij is er geen god gevormd, en na Mij zal 

er geen zijn. 11Ik, Ik ben de HEER! Buiten Mij is er 

niemand die redt. 12Ik heb redding aangekondigd en 

redding gebracht, jullie hoorden het van Mij, niet van 

een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt 

de HEER –, dat Ik alleen God ben. 

 

ZINGEN: 214: cantorij 1, 2, 4; allen 3, 5, 8  

 
1Het licht dat weer opnieuw begon, 

de dag, de pas ontwaakte zon, 

verhogen Hem die boven is 

en die alleen te loven is. 

 
2Hef op uw hart en uw gelaat 

gelijk het licht dat opengaat, 

wees als de engelen bereid, 

wijd God uw ganse levenstijd! 

 
3Laat uw geweten zuiver zijn, 

helder als dag en zonneschijn, 

want God ziet alles van omhoog 

klaar als de dag met helder oog. 

 
4En laat uw licht als hemellicht 

schijnen voor ieders aangezicht, 

zodat het ieder helder is 

dat God uw licht, uw helper is. 

 
5De hemel immers is nabij! 

Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij 

en door de stralen van uw gloed 

wordt alles wat er leeft gevoed. 

 
8Lof zij de Vader, eeuwig licht, 

de Zoon, zijn enig aangezicht, 

lof zij de Geest, der liefde vuur, 

loof God vandaag van uur tot uur! 

 

2e LEZING: 1 Korinthe 2: 1 – 11 

 
1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het 

geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik 

niet over uitzonderlijke welsprekendheid of 

wijsheid. 2Ik had besloten u geen andere kennis te 

brengen dan die over Jezus Christus – de 

gekruisigde. 3Bovendien kwam ik bij u in al mijn 

zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4De 

boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door 

wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de 

Geest, 5want uw geloof moest niet op menselijke 

wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 
6Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie 

volwassen is in het geloof. Het is echter niet de 

wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, 

die ten onder zullen gaan. 7Waar wij over spreken 

is Gods verborgen en geheime wijsheid: vóór alle 

tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden 

delen in zijn luister. 8Geen van de machthebbers 

van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden 

ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de 

Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. 9Maar 

het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet 

heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in 

geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God 

bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 10Aan ons heeft 

God dit geopenbaard, door de Geest, want de 

Geest doorgrondt alles, ook de diepten van 

God. 11Wie is in staat de mens te kennen, behalve 

de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van 

God in staat om God te kennen.  

 

3e LEZING: Romeinen 6: 15, 19 

 
15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen 

omdat we niet onder de wet staan, maar onder de 

genade leven? Absoluut niet. 

 



19Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u 

zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst 

stelde van zedeloosheid en onrecht om een 

wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst 

van de gerechtigheid om heilig te leven.  

 

ZINGEN: 670: 1, 2, 3, 6. 

 
1Kom Schepper God, o Heilige Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 
2Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 
3Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

 
6Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

VERKONDIGING 

 

KORTE STILTE 

 

MUSICA PRO DEO 

 

ZINGEN: Lied 351 

 
1In U zijn wij begrepen, 

in U zijn wij gedoopt. 

Uw dood werd ons ten teken, 

uw leven onze hoop. 

Nu weten wij voorgoed: 

Gij zult ons nooit begeven, 

uw lichaam is ons leven, 

uw offer is ons bloed. 

 
2Wij zijn in U begraven, 

wij staan met U rechtop. 

Wij zijn niet langer slaven, 

maar kinderen van God. 

Een wereld zijn wij oud, 

maar nieuw als deze morgen, 

geboren ongeborgen, 

verloren tot behoud. 

 
3De dood van één voor allen 

werd vruchtbaar in de tijd, 

het zaaizaad is gevallen, 

het loopt op oogsten uit. 

De zondvloed is voorbij, 

ziedaar de nieuwe oever, 

een duif koert in het lover, 

dit is de overzij. 

 

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

Acclamatie: 514c 

1 x cantorij daarna steeds allen 

 

God, wees ons genadig, 

zegen ons met het licht van uw ogen. 

 

MEDEDELINGEN 

 

De kinderen komen in de kerkzaal  

 

We gaan (zo mogelijk) staan 

 

SLOTLIED: 544: 1, 2, 4, 5 

 
1Christus naar wie wij heten 

heeft met zijn groot geduld 

de wet en de profeten 

ten einde toe vervuld. 

Maar ons is aangezegd, 

tot aan het eind der dingen 

de uitgang te volbrengen, 

de lange lijdensweg. 

 
2Geen licht is ons gebleven, 

er is geen God te zien, 

de dagen alle zeven 

en de geboden tien, 

dan deze ene naam; 

die naam is alle nachten 

ons heimelijk verwachten, 

ons innerlijk geheim. 

 
4Zij moeten met Hem lijden 

en met Hem levend zijn 

tot aan de laatste tijden – 

dan staan zij in zijn tuin 

en heffen op hun hoofd 

als bloemen en als doden 

die uit de bodem komen 

en ’t licht zien ongedoofd. 

 
5Het licht van alle stralen 

komt uit zijn aangezicht, 

zijn ster zal nooit meer dalen 

en met Hem opgericht 

verhogen zij de dag, 

verhogen zij het leven 

en roepen heil en zegen 

over de aarde af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEGENBEDE gezongen: ZZZ 19 

1e x cantorij, 2e x allen 

 
 

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/digital

e-collecte.html: 

 

1. Diaconie/Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 

Pakistan – Vak training voor jongeren 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie 

AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, 

helpt met vakopleidingen en leningen. Zij worden na 

de opleiding begeleid bij het opzetten en uitbouwen 

van een eigen bedrijf. Wie naar de universiteit wil, 

krijgt hulp bij de voorbereiding op de toelatingstest. 

Zo worden zij economisch zelfstandig gemaakt. Door 

jongeren met verschillende religieuze achtergronden 

bij elkaar te brengen neemt ook het onderlinge 

begrip toe. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

De bloemen van vandaag gaan als groet van onze 

wijkgemeenten, namens de Goede Herderkerk 

naar: 

 Mevr. Winkel, Wilhelmina Druckerstraat 245 

 Mevr. Hesselink-Weessies, Klein Geluk, Kanaal 

Noord 27m; mevr. is ook jarig geweest. 

Ook gaan de bloemen naar 2 gemeenteleden van 

de Grote Kerk en de Jachtlaankerk. 

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. 

 

Actie Voedselbank in de Jachtlaankerk 

 

Op 12 februari a.s. houdt de diaconie van de 

Jachtlaankerk een inzamelingsactie voor de 

Voedselbank. We hebben bij de medewerkers van 

de voedselbank geïnformeerd waar op dit moment 

het meest behoefte aan is nl.: 

Thee, ontbijtkoek, pastasaus, jam, hagelslag, 

bakmeel en soep. 

 

Verpakkingen dienen ongeopend en onbeschadigd 

te zijn, anders kunnen zij deze i.v.m. 

voedselveiligheid niet uitdelen. Wij verzoeken u 

vooraf de THT-datum te controleren. 

 

In Nederland leven 1.2 miljoen mensen onder de 

armoedegrens. De landelijke voedselbanken 

helpen wekelijks 120.000 mensen met voedselhulp 

en gaan zo ook voedselverspilling tegen. Met de 

almaar stijgende prijzen in de supermarkten doen 

steeds méér mensen een beroep op de lokale 

voedselbanken. Zij doen wat ze kunnen door hen 

tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.  

 

Daarom vragen we u, de leden van de 

Jachtlaankerk én iedereen die zich aangesproken 

voelt, om producten te doneren. ‘Waar gedeeld 

wordt is altijd genoeg!’ 

 

Inleveren op 12 febr. vóór de dienst van 10.00 uur 

in de Jachtlaankerk. We staan met een paar 

diakenen in de hal van de kerk. 

 

De diaconie van de Jachtlaankerk en kapel Hoog 

Soeren 

 

 

 

Winterkerkdiensten komende 2 weken 

 

12 februari: 

Jachtlaankerk: Ds. Michiel de Leeuw en Alain Verheij 

 

19 februari: 

Goede Herderkerk: Gospelkoor Joyful Sound, Kampen 

Jachtlaankerk: Drs. M.H.E. Pullen 

Grote Kerk: Ds. Hester Smits 

 

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

