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Zondagsbrief 27 november 2022 
 
 Voorganger   :   ds. Michiel de Leeuw  
 Orgel en piano:   Chris Stellaard 
  

Eerste Advent 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0lExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1  
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097    

   

Orde van dienst 
 
 

1. De ontmoeting 
 

 Orgelspel 
 

 Aansteken eerste Adventskaars door Ivo, 
gedicht door Olijn: 

 

In een wereld vol met zorgen 
Wachten wij al eeuwenlang,  
Op een lichte, nieuwe morgen  
Hoor je ’t engelengezang?  
Straks zal alles weer gaan bloeien,  
Jezus krijgt dan alle macht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

  

 Begroeting door de ouderling van dienst  
 

 Zingen (staand): JLB 6 : 1, 2 
 

 We gaan zitten 
 

 Stil gebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is en het werk van Zijn 
 handen niet loslaat 

 

 Kyriegebed  
 

 Adventslied (zittend): LB 25a 
 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

 
V: De Heer is met u allen 
A: Zijn vrede is met u 
 

 Gebed van de zondag 
 

 Adventsproject Kinderkring: ‘Ik kan niet 
wachten’ 

 Projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ 
(voor de tekst zie onder de noten) 

 
In een wereld, soms zo duister, 
Wordt al eeuwenland gewacht. 
Op een nieuwe morgen luister, 
Hoor je ’t lied al door de nacht? 
God belooft een nieuwe wereld, 
Al ons wachten wordt beloond. 
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria.  
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 
 
Gloria, gloria.  
Hij zal wonen bij de mensen.  
Komt als kind in onze nacht. 

Jachtlaankerk 
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 Inleiding op de Adventslezingen 
 

 Lezing: Mattheüs 1 : 1 - 6 
1Overzicht van de afstamming van Jezus 

Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte 

Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 

broers, 3Juda verwekte Peres en Zerach bij 

Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron 

verwekte Aram, 4Aram verwekte Amminadab, 

Amminadab verwekte Nachson, Nachson 

verwekte Salmon, 5Salmon verwekte Boaz bij 

Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed 

verwekte Isaï, 6Isaï verwekte David, de koning.  

David verwekte Salomo bij de vrouw van 

Uria…  

 

 Zingen: LB 738 : 1, 3 
 

 Lezing: 2 Samuel 11 
 

 Solo: Hallelujah – Leonard Cohen 
    

I've heard there was a secret chord 
That David played and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do ya? 
Well, it goes like this...the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift 
The baffled King composing Hallelujah 
Hallelujah… 
 
Your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew ya 
But she tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair 
And from your lips she drew the Hallelujah 
Hallelujah… 

 
Baby I’ve been here before 
I've seen this room and I've walked this floor,  
I used to live alone before I knew ya 
And I've seen your flag on the marble arch 
And love is not a victory march 
It's a cold and it's a broken Hallelujah 
Hallelujah… 
 
Maybe there is a God above 
But all I've ever learned from love 
Was how to shoot somebody who outdrew ya 
And it's not a cry that you hear at night 
it's not somebody who's seen the light 
it's a cold and it's a broken Hallelujah 
Hallelujah… 
 
I did my best, I know it wasn't much 

I couldn't feel, so I learned to touch 
I've told the truth, I didn't come to fool ya 
And even though it all went wrong 
I'll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 
Hallelujah… 

 

 Overdenking 
 

 Meditatieve muziek 
 

3. Het verzamelen 

 Gebeden 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 Gezongen Onze Vader: LB 1006 

 

 Mededelingen en toelichting collecte  
 

 Zingen: LB 433 : 1, 4, 5 
 

 Zegen 
Zingen: Amen. 
 

 Orgelspel 
 

 Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

Je bent van harte uitgenodigd! 
 

Nieuws uit en voor de wijkgemeente 
Collecte 
1. De eerste rondgang is voor Kerk In 
Actie/werelddiaconaat Maar liefst 1,5 miljoen 
kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en 
gevaarlijk werk doen. School komt vaak op de laatste 
plaats. Stichting Kleine Arbeider, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en 
maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een 
betere toekomst te vergroten. 
2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ 
Kapel Hoog Soeren  
3.De derde rondgang is voor plaatselijke 
pioniersplekken De collecte is speciaal bestemd voor 
de plaatselijke kerkvernieuwing.  In Apeldoorn worden 
een aantal plannen voor kerkvernieuwing uitgevoerd, 
zoals pioniersplekken De Fontein en de Vuurplaats. 
De landelijke kerk draagt hier financieel aan bij, maar 
dat is niet voldoende. Daarom vragen we ook u als 
plaatselijke gemeente om een bijdrage te leveren.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: 
NL86 INGB 0008 2492 92 t.n.v. Collecten JLK & KHS 
te Apeldoorn, o.v.v. “Collecten Jachtlaankerk 27 
november 2022”. De vermelding van de collecte-
datum is belangrijk om de collecten aan de juiste 
doelen te doen toekomen. 
Of scan onderstaande QR-code (niet met de scanner 
van uw bank-app).  
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Ook kunt u de collecte-link gebruiken: Collecten.  
 
Hulp gevraagd 
Vandaag, zondag 27 november, worden in de hal van 
de Jachtlaankerk uitnodigingen uitgedeeld om 
verspreid te worden onder onze gemeenteleden van 
75 jaar en ouder. Deze uitnodigingen zijn voor de 
Kerstviering op donderdagmiddag 15 december a.s. in 
de Jachtlaankerk. Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking!  
Namens de werkgroep kerstviering voor senioren. 
 
15 december Advents-kerstmiddag 75+ 
Vanaf 15.00 uur is de Jachtlaankerk open, we 
beginnen om 15.30 uur en luisteren o.a naar de 
overdenking van onze wijkpredikant Michiel de Leeuw 
en een kort kerstverhaal, na de pauze is er een kopje 
soep en broodjes. Einde 17.30 uur. Ook degenen die 
geen uitnodiging ontvingen zijn welkom. Opgeven bij 
Bets van de Pol, tel. 355 6955 of bij Jenneke Sielias, 
tel.355 64 68. Email: jennekesielias@gmail.com. 
Graag weer afmelden als u toch niet kunt komen. 
 
Movies that matter; 16 december 2022 
The Two Popes (2019): Een film gebaseerd op het 
aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van 
paus Franciscus in 2013. Twee pausen, die mens 
blijken te zijn, met vallen en opstaan. Twee 
zienswijzen, twee geloofstalen, twee zoektochten, 
twee worstelingen, één bijzondere vriendschap. 
Tijd: 19:00-22:00 uur 
Om 19:00u start de film: zoek dus voor die tijd een 
plekje. Na de film is er een nagesprek met wie wil. 
Locatie: Goede Herderkerk 
Begeleider: Maarten de Graaf 
Opgave: kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info 
 
Kerststal 
Heb jij thuis nog een kerststalletje staan? 
Breng hem voor 18-12 bij de kerk. Schrijf er een 
briefje bij met jouw kerststalverhaal. Dan stellen wij de 
stalletjes tentoon. 
Geef je op via houkje.hibma@hotmail.com 
 
Kerstherbergen in Apeldoorn 
Als je de reclames mag geloven is er met Kerst overal 
gezelligheid, warmte en uitgebreid te eten. Niets is 
minder waar. De Apeldoornse Kerstherbergen ‘De 
Herberg’ en ‘De Druif’ proberen daar binnen hun 
mogelijkheden wat aan te doen. Wilt u ook een 
steentje bijdragen? Voor € 7,50 kunnen wij onze 
gasten verwennen. Giften zijn welkom op rekening NL 
94 INGB 0002 0756 80 ten name van Werkgroep 
Kerstherbergen, Apeldoorn. Kerstherberg ‘De 
Herberg’– centrum Apeldoorn 
Contact De Druif: kerstherberg@3ranken.nl 
 
 

 

Geef vluchtelingenkinderen een stem, vraag 
aandacht voor hun onmenselijke situatie! 
Vorige week las u over de oproep van Kerk in Actie 
om onrecht voor vluchtelingen aan te kaarten bij de 
politiek. Komende zondag 27 november en volgende 
week liggen de voorbeeldbrieven met namen van 
politici in de hal van de kerk. Wilt u deze 
voorbeeldbrieven meenemen, invullen en opsturen? 
We doen dit met kerken in heel Nederland. Samen 
zijn we Kerk in Actie. 
Kijk ook op Kaartenactie Kerk in Actie | Kerk in Actie 
(protestantsekerk.nl) 

 
Jachtschotel 
Op vrijdag 9 december hebben we weer een 
Jachtschotel. Het wordt vast weer een winterse 
maaltijd. Aanmelden kan al in de kerk via de 
aanmeldingslijst en via mail: skattemulle@planet.nl. 
Iedereen is welkom, neem een gast mee! 
 
Lezing ‘Onzeker weten’, over radicale theologie 
Het leven is onzeker, en dat geldt ook voor ons 
geloven. Moeten we alle onzekerheid proberen uit te 
bannen en zien op te heffen? En kan dat wel? Ten 
koste van wat? Of is onzekerheid een voorwaarde 
voor geloven? En wat betekent dat voor hoe we de 
bijbel lezen, liturgie vieren, (om)kijken naar ons geloof 
en naar elkaar? Op donderdag 1 december, 20.00 – 
21.30 uur in De Drie Ranken, gaan we in gesprek met 
één van de schrijvers van het boek ‘Onzeker weten’,  
Gerko Tempelman (kosten: vrijwillige bijdrage, 
richtbedrag € 5). Ook als je de leeskring hebt gemist, 
is deze avond los van de eerdere avonden te 
bezoeken. Deze kring is een samenwerkingsproject 
van: De Jachtlaankerk, De Grote Kerk, De Goede 
Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken. 
 
 

 
Wilt u graag eens praten over wat u bezighoudt? Vindt 
u het fijn om af en toe contact met iemand te hebben? 
Of weet u iemand anders die daarbij gebaat zou zijn? 
Neem dan gerust contact op met het Pastoraal 
Contactpunt: 055-2002041 / 
pastoraat@jachtlaankerk.nl  
 
Bloemen 
De bloemen van vandaag worden, als groet van de 
gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht. 
 
Kerkdiensten zondag 4 december 2022 
Jachtlaankerk  : ds. Michiel de Leeuw 
Kapel Hoog Soeren : geen dienst 
 
Kopij volgende zondagsbrief 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl 
Herman Bakker, tel. 06-2124 8268 
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