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TAIZÉ-MUZIEK, AANSTEKEN VAN KAARSEN
Voorafgaande aan de dienst kun je een kaarsje
aansteken op of rondom het liturgisch centrum
DE DIENST BEGINT
WOORD VAN WELKOM
ZINGEN: Singt dem Herrn (nr .24),
1x koor, daarna 4x allen
BEGINWOORDEN
v: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn
g: VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST.
v: Onze hulp komt van de Heer
g: DIE SCHIEP, BEVRIJDT EN VOLTOOIEN ZAL. AMEN.
ZINGEN: Confitemini Domino (nr. 18),
1x koor, daarna 4x allen
INLEIDING
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT:
Veni Lumen (nr. 43)
1x koor, daarna 4x allen
MOMENT VOOR JONG EN OUDER
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

17 juni 2018 – 3 na Trinitatis – Taizéviering
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Jan van Hell
Diaken: Siny Dijkens
Lector: Riek van Dijk
Musici: Gery, Maartje, Nadine, Riemke,
Judith, Maureen, Irma en koorgroep
Kaarsenkinderen: Niels en Vigo
5
Zijn uw dagen als de dagen van een sterveling,
uw jaren als de levensdagen van een mens?
6
Zoals u naar mijn fouten speurt, zoals u probeert
7
te ontdekken wat ik heb misdaan! U weet dat ik
niet schuldig ben, maar niets kan mij uit uw macht
8
bevrijden. Uw handen hebben me gevormd en
gemaakt, geheel en al – en nu wilt u mij verdelgen? 9Bedenk toch dat u mij uit leem gevormd
hebt, wilt u mij tot stof doen terugkeren? 10Hebt u
mij niet als melk uitgegoten en als kaas doen
11
stremmen? Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. 12U schonk mij het leven en de liefde, uw
zorg heeft mij bewaard. 13Maar dit houdt u in uw
hart verborgen, ik weet wat u met mij voorhebt:
14
wanneer ik zondig, dan merkt u het op, nooit laat
u mij vrijuit gaan. 15Als ik schuldig ben – wee mij!
Maar zelfs onschuldig kan ik mijn hoofd niet oprichten, verdwaasd van schande, dronken van
ellende als ik ben. 16Als ik het opricht, zult u mij
bespringen als een leeuw en u nogmaals opper17
machtig tonen. Steeds weer roept u nieuwe
getuigen op, steeds erger wordt uw boosheid
jegens mij, vijand na vijand overvalt me.
18
Waarom hebt u mij ter wereld laten komen?
Waarom ben ik niet gestikt, voor iemand mij had
gezien? 19Dan was het of ik nooit had geleefd, ik
was uit de moederschoot zo naar het graf gebracht. 20Mij resten weinig dagen, laat dit ophouden. Keer u af van mij, zodat ik nog wat vreugde
heb, 21voor ik vertrek, voorgoed, naar het land van
diepe donkerte, 22het land van het donkerste duister, van de diepzwarte chaos, van het nachtzwarte
licht.”’
ZINGEN: Alleluja (nr. 69),
1x koor, daarna 2x allen
ENKELE WOORDEN
ZINGEN: Nada te turbe (Liedboek nr. 900),
1x koor, daarna 4x allen

DE DIENST VAN HET WOORD

STILTE

LEZING: Job 10
1

Vervuld van afschuw voor het leven laat ik mijn
klacht de vrije loop en zal ik spreken uit het bitterst
van mijn ziel. 2Tegen God zal ik zeggen: “Veroordeel mij niet, laat me weten waarom u mij bestrijdt.
3
Doet het u goed mij te verdrukken, te verachten
wat uw handen hebben voortgebracht en de plannen van de goddelozen te begunstigen? 4Hebt u de
ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?

GEBEDEN, afgewisseld met: Gospodi (nr. 103)
Eerste keer koor, vervolgens: allen

GEDENKEN
We gedenken Court Steven Posma
ZINGEN: Als alles duister is (Liedboek nr. 598)
1x koor, daarna 4x allen
DE MAALTIJD VAN DE HEER
De kinderen komen terug uit de nevendienst.
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de
oppas halen
INZAMELING VAN DE GAVEN
‘STEM VAN BOVEN’
NODIGING
v:
a:
v:
a:
V:
a:

De Heer is met je!
OOK MET JOU IS DE HEER.
Wees erbij met je hart!
W E ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Zegenen wij de Heer onze God!
HEM ZEGGEN WIJ DANK.

GEBED AAN TAFEL
v: ‘… En als je Mij wilt gedenken, blijf dit dan
doen.’
a: ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD
EN DRINKEN UIT DEZE BEKER,
GEDENKEN WE ZIJN DOOD,
HOUDEN WE ONS VAST AAN ZIJN OPSTANDING,
EN VERWACHTEN WE ZIJN TOEKOMST .
MARANATHA!
v: … tot in eeuwigheid.
a: AMEN.

ZINGEN: Eat this bread (nr. 143)
We zingen telkens alleen de tweede regel onder
de notenbalk – 1x koor, daarna 4x allen
VREDEGROET
v:
De vrede van Christus voor jou!
a:
ZIJN VREDE OOK VOOR JOU!
v:
Geef elkaar een teken van vrede.
DELEN VAN BROOD EN WIJN
Ondertussen zingen we:
- Laudate omnes gentes (Liedboek nr. 117d)
- Ubi caritas (Liedboek nr. 568a)
DANKZEGGING, ‘ONZE VADER’
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT . UW NAAM WORDE GEHEILIGD, UW KONINKRIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE, GELIJK IN DE HEMEL, ALSOOK OP DE AARDE.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN. EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. W ANT
VAN U IS HET KONINKRIJK, EN DE KRACHT , EN DE
HEERLIJKHEID, IN EEUWIGHEID. AMEN.
SLOTLIED: Bless the Lord (Liedboek nr. 103e)
1x koor, daarna 4x allen
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen
De kinderen brengen het licht van de Paaskaars
naar buiten. Maar ook in de kerkzaal blijven de
lichten branden. Als je wilt kun je meteen achter
de kinderen aan gaan. Maar je mag ook in alle
rust nog even in de kerkzaal blijven zitten!
MUZIEK

Vertaling: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied, loof Hem altijd.’

Vertaling: ‘Wees de Heer dankbaar, want Hij is goed, halleluja’

Vertaling: ‘Kom, Schepper Geest, kom, Licht van het hart.

Vertaling: ‘Heer, ontferm U’

Vertaling: ‘Eet van dit brood, drink uit deze beker, kom naar Hem en je honger wordt gestild. Eet van dit
brood, drink uit deze beker, vertrouw op Hem en je dorst wordt gelest.’
ZONDAGSBRIEF 17-06-2018
BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar:
 Mevr. Henner, naar
 Mevr. Luik.
COLLECTEN
1. Diaconie - Kerk in Actie: eigen inkomsten voor gehandicapten. In Myanmar (Birma) hebben mensen met
een lichamelijke handicap, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Het gaat om 4,6 % op een bevolking van 54 miljoen inwoners. Door extra medische kosten en een laag inkomen, zijn zij extra kwetsbaar. The Leprosy Mission International-Myanmar (TMLI-M) zet zich hier al sinds 1898 in voor gehandicapten. Er zijn zeventien centra voor gehandicapten opgezet waar de noodzakelijke zorg en revalidatie
geboden wordt en waar geholpen wordt bij re-integratie of integratie in de gemeenschap. Ook zijn er voor
elke zondag en elk project Bijbelstudies ontwikkeld.
2. Goede Herderkerk
3. Uitgang - Wijkkas
4. Kindernevendienst - collecteert voor Moldavië.
OPROEP - De wijkkerkenraad is dringend op zoek naar iemand die als voorzitter van de pastorale raad kan
fungeren. Mirjam Bakx, de huidige voorzitter, is verhuisd; het is niet praktisch dat zij het voorzitterschap continueert. Mocht u belangstelling hebben of iemand weten die u geschikt acht, laat het weten aan de scriba,
Gerrit Stegenga. Hier zijn ook nadere inlichtingen te krijgen. En bij Mirjam natuurlijk.
VAKANTIE KOSTER - Tijdens de vakantie van onze koster neemt Mels Huisman de algehele coördinatie
voor de inzet van vrijwillige kosters en vrijwilligers op zich. Wanneer u afspraken wilt maken met betrekking
tot beschikbaarheid van de kerk of vergaderzalen, moet u zich tot Mels wenden. Mels is bereikbaar via 0610523359 of m.huisman19@kpnplanet.nl. Groet, kerkrentmeesters.
ROMMELMARKT - Op maandag 18 juni a.s. is het weer mogelijk om goederen voor de rommelmarkt in te
leveren bij de Goede Herderkerk en wel van 18.30 tot 19.30 uur.
Loten voor de a.s. rommelmarkt zijn weer verkrijgbaar bij Jenny Boks, Driehuizerweg 57, tel. 3552159. Per
lot € 0,50. Een boekje van 10 loten kost € 5.-. De trekking is tijdens de rommelmarkt, om 14.45 uur ’smiddags.
TRACTATIE - Eind vorig jaar waren Rein en Riek van Dijk 50 jaar getrouwd. Dat is de reden dat ze vandaag
willen trakteren bij de koffie na de dienst. U bent allen hartelijk uitgenodigd om hier gebruik van te maken.
DIENSTEN KOMENDE WEKEN:
 24 juni 10.00 uur, dhr. L.C. Bulens
 1 juli
10.00 uur, ds. G. Cnossen
KOPIJ ZONDAGSBRIEF : donderdag uiterlijk 19.00 uur naar zondagsbrief@goedeherderkerk.info

