Populus Sion, 2e van de Advent (Zondag 10 december 2017)
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Gert van Zeben
Ouderling: Gerrit Stegenga
Diaken: Siny Dijkens
Lector: Riet Borst
Organist: Gery Versteegt
Kaarsenkinderen: Milou Esmeijer en Vigo Oosterhoff
ORGELSPEL
DE DIENST BEGINT

3. Niemand doet nog een ander pijn
en overal zal vrede zijn.
De mensen zijn op God gericht,
ze willen leven in zijn licht.

WOORD VAN WELKOM
De kinderen gaan naar de nevendienst.
AANSTEKEN VAN DE 2e ADVENTSKAARS
DE DIENST VAN HET WOORD
Ik steek een tweede kaarsje aan,
een lichtje als een vonk van vuur
dat gereedschap maakt van wapens
en vrede brengt van lange duur.
MOMENT VAN STILTE
MUSICA PRO DEO

GROET
v: De Heer zij met u.
a: OOK MET U ZIJ DE HEER.
GEBED VAN DE ZONDAG
v: ….
dit uur en alle dagen van ons leven.
a: AMEN.

(We blijven zitten)
OPENINGSLIED: Lied 438:1,3,4
VOTUM EN BEMOEDIGING
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND
GENOMEN HEEFT . AMEN.
DE PSALM VAN DE ZONDAG: Lied 80:1,2,4,7
DREMPEL- EN SMEEKGEBED
v: … zo roepen en zingen wij:
a: Lied 463:1,6,7,8
Het Gloria vervalt in de adventstijd
Moment met de kinderen, gevolgd door het projectlied

1e LEZING: Jesaja 2: 2-5
2
Eens zal de dag komen dat de berg
met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.
Alle volken zullen daar samenstromen,
3
machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
4
Hij zal rechtspreken tussen de volken,
over machtige naties een oordeel vellen.
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een
ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.
5
Nakomelingen van Jakob, kom mee,
laten wij leven in het licht van de HEER.
ZINGEN: Lied 447
2e LEZING: Lucas 21: 25-33
25
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de
maan en de sterren, en op aarde zullen de volken
sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26de mensen worden onmachtig
van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.
27
Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon
zien komen, bekleed met macht en grote luister.

28

Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan
op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’
29
Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de
vijgenboom en al de andere bomen. 30Als je ziet dat
ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is.
31
Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen
ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.
32
Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet
33
verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel
en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden
zullen nooit verdwijnen.

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)
De kinderen komen terug uit de nevendienst.
INZAMELING VAN DE GAVEN
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de
oppas halen.
SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 439
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen

ZINGEN: 756:1,8
PREEK

De kinderen brengen het licht van de Paaskaars
waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan achter hen aan.

DE DIENST VAN HET ANTWOORD
MUSICA PRO DEO
ZINGEN: Lied 462

Zondagsbrief 10 december 2017
Bij de schikking: de adventskaarsen staan op de stronk van Jesse; op de achtergrond gaat de (Davids)ster
op. De jute verwijst naar boete en inkeer.(Wilma Spijker)
BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar:
 Mevr. Huisman, Ietje Kooistraweg 14, en naar
 Dhr. Parviz-Palani. Sprengenparklaan 288.
COLLECTEN
1. Diaconie - Plaatselijke instellingen. De Stichting Present Apeldoorn slaat een brug tussen mensen die
iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen zijn. Als makelaar in vrijwilligerswerk
bieden zij de mogelijkheid voor (groepen) vrijwilligers in Apeldoorn om zich in te zetten voor mensen die
niet in staat zijn om klussen in of om het huis aan te pakken, door financiële problemen, een slechte gezondheid en/of een sociaal isolement. Voor één dagdeel of voor langere tijd zetten mensen uit b.v. het
bedrijfsleven en uit kerken zich in voor deze kwetsbare mensen. De collecte is bestemd voor ondersteuning van dit werk.
2. Goede Herderkerk
3. Uitgang - collecte Landelijk Pastoraat (binnenvaart). Daar zijn waar de schipper is. Samen met tientallen
vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team
voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De
vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door
te geven. De binnenvaart-predikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden.
Ds. Dirk Meijvogel schrijft : “Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij
hebben ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we
direct contact op.”
Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die
zich buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.
4. Kindernevendienst - collecteert voor Moldavië.
KERSTKAART BRNO - Op zondagmorgen 10 en 17 december is er zowel voor als na de dienst gelegenheid om in de hal van de kerk de kerstkaart voor Brno te tekenen. Groet, Brno-commissie
Lieve mensen - In de hal liggen enveloppes met uitnodigingen voor de Kerstviering van de VDW.
Wilt u zo vriendelijk zijn en een paar van deze meenemen en bezorgen?
Enveloppes zijn geadresseerd. Met dank, VDW-sters.
GROEN - Het lijkt nog ver weg : Kerst maar we zijn al bezig met de voorbereidingen.
Maandag 18 december gaan we kerstbakjes, wandstukken etc. maken.

Kijk eens in uw tuin, misschien kunt u nog wat coniferengroen, hulst: bont of met bes, skimmia en ander
groen snoeien en het aan de kerk doneren. U kunt het achter de kerk in het fietsenhok leggen, voor of op 16
december. Alvast onze dank, de voorbereidingsgroep.

OPROEP VOOR HET KINDERKERSTFEEST - Wij zoeken nog 5
kinderen die het leuk zouden vinden om tijdens het Kinderkerstfeest (zondag 24 december om 19.00 uur) een kort versje (4 regels) voor te lezen of op te zeggen bij het aansteken van de adventskaarsen.
Als er ouders of grootouders zijn die denken dat hun (klein)kind
dit wel zou willen doen, dan kunnen zij dat uiterlijk 12 december
a.s. aangeven bij Erna van Schadewijk (06-48199446 of
doorschade@upcmail.nl).

SERIOUS REQUEST - Over een week is het al zo ver: dan zijn we al (bijna) begonnen met het Wereldrecord Bijbellezen. Er zijn nog een aantal plekken vrij om te lezen. Dus, heeft u zich nog niet opgegeven? Of
wilt u meer lezen? Schrijf u dan nog snel in! Tip: u kunt zich ook laten sponsoren.
www.wereldrecordbijbellezen.nl

GASTGEZINNEN GEVRAAGD VOOR HET BEZOEK VAN BRNO AAN APELDOORN (APRIL 2018) - Onze vrienden uit Brno komen weer naar Apeldoorn. Het bezoek zal zich, net als vorige keren, rond een weekend afspelen. Het verblijf in Apeldoorn zal zijn vanaf donderdagavond 26 april. Ze zullen dan voor het eerst
Koningsdag meemaken in Apeldoorn. Meestal blijven de gasten 3
dagen bij gastgezinnen uit onze wijkgemeente. Er zijn de laatste keren
ook veel jongeren vanuit Apeldoorn naar Brno mee geweest. Nu is er
ook weer belangstelling vanuit de jongeren in Brno om met de ouderen/ouders mee te komen. We verwachten ongeveer 25 personen, die
we graag weer gastvrij ontvangen en onderbrengen.
Lijkt het u leuk, dan vragen wij u zich aan te melden als gastgezin.
Opgeven of informatie inwinnen kan bij de werkgroepleden. Wilt u
aangeven hoeveel personen u kunt onderbrengen en hoeveel kamers
daarvoor ter beschikking staan? Mogen we weer op u rekenen? We
werken aan een afwisselend programma waarin de ontmoeting centraal staat.
Werkgroep Brno:
Hennie & Corina Besteman
Ernst Jan Mulderij
Tel. 055-3551182
Tel. 055-3558987
Email: h.besteman@chello.nl
Email: ejmulderij@gmail.com
GIFTEN voor de wijkkas is tweemaal € 10.- gegeven. Hartelijk bedankt hiervoor.

DIENSTEN KOMENDE WEKEN:
 17 dec. 10.00 uur, ds. Annelies Jans; 3e van de advent; viering Maaltijd van de Heer; mmv de cantorij
 24 dec. 10.00 uur, ds. J. Eldering-Schenkel, Vaassen; 4e van de advent
19.00 uur, Kinderkerstfeest
22.00 uur, ds. Annelies Jans; Kerstnachtdienst
 25 dec. 10.00 uur, ds. Annelies Jans, Hoogfeest van Kerst; m.m.v. de cantorij

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF donderdag uiterlijk 19.00 uur naar zondagsbrief@goedeherderkerk.info

