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Voorganger: ds. Annelies Jans     

Organist: Dirk Boer 
Thema: Uitvliegen 

 
ORGELSPEL 
 
DE DIENST BEGINT 
 
WELKOM  
 
MOMENT VAN STILTE    
 
(Wij blijven zitten) 
 
ZINGEN: Psalm 84, 1 en 2 
 
BEGINWOORDEN 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a: en nooit loslaat wat zijn hand aan 

heel de schepping begon.  
 
v: Genade voor jou en vrede, 

van God onze Vader, 
van Jezus de Zoon, 
door de Heilige Geest. 

a: Amen. 
 
GEBED 
 
GLORIALIED (zo mogelijk staande):  
lied 868, 1 en 2 – ‘Lof zij de Heer, de 
almachtige koning der ere’   
    
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
 
Zahra en Niels ontvangen een zegen nu zij 
uitvliegen. 
 
ZINGEN: ‘In een land van licht en donker’, 
op melodie van lied 801 
 
In een land van licht en donker  
opent zich een weg voor jou;  
zal er zon zijn en soms wolken  
en een ander schoolgebouw. 
 
In een land van zon en regen 
op je eigen benen staan.  

Eigen keuzes; eigen wegen,  
en wij zullen met je gaan.  → 
Naar een land van toekomstdromen  
reizen wij, elkaar nabij. 
Onderweg in licht en donker,  
draagt Gods zegen jou en mij. 
 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 
 
LEZING: Deuteronomium 32: 7-12 
 
7Denk aan de tijden van weleer, 
verdiep u in het verre verleden. 
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; 
vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 
8Toen de Allerhoogste land toewees aan elk 
volk en de mensen ieder hun deel gaf, 
bepaalde hij de grenzen voor alle volken 
naar het aantal nazaten van Israël, 
9want voor de HEER gold dat volk als het zijne, 
Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat. 
10Hij vond het in een dorre woestijn, 
in een niemandsland vol van gevaar. 
Hij omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel. 
11Zoals een arend over zijn jongen waakt 
en voortdurend erboven blijft zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop 
draagt, 12zo heeft de HEER zijn volk geleid, 
hij alleen: geen andere god stond hem bij. 
      
ZINGEN: lied 91a, 1 – ‘Wie in de schaduw 
Gods mag wonen’  
 
OVERDENKING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZINGEN:  
‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’   
Uit: Zangen van Zoeken en Zien, nr. 345 

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 
 
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
De kinderen komen ondertussen terug in de 
kerkzaal. Ook de allerkleinsten kunnen nu 
worden opgehaald. 
 
SLOTLIED (zo mogelijk staande): lied 416 ‘Ga 
met God en Hij zal met je zijn’, 1, 2 en 4 
 
ZEGEN, allen beamen: ‘Amen, amen, amen’ 
 
ORGELSPEL 
 
Er is nu gelegenheid om met elkaar na te 
praten bij een kopje koffie of thee. Je bent van 
harte uitgenodigd! Ook kun je je in de 
ontmoetingsruimte inzetten voor Amnesty 
International. 
 
Wie na de viering een persoonlijke zegen wil 
ontvangen, kan wachten in de kerkzaal. 
 
 
 

 
 
      

 
 

*************************************************************************** 
 
COLLECTEN: 

1. Diaconie: Vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen. 
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, 
omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die 
verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de 
wijkdiakenen of de protestantse diaconie voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen 
van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie. 

2. Goede Herderkerk. 
3. Wijkkas. (uitgang) 

 
 
BLOEMENGROET 
De bloemen van vandaag gaan, als groet van de gemeente, naar 

❖ Mevr. van de Heg, 
❖ Mevr. Doorman, 
❖ Mevr. A. Ootjers-Biersteker, 
❖ Mevr. H. Hahner. 

 
KOPIJ VOLGENDE ZONDAGSBRIEF 

❖ Zondag 21 juli: Jachtlaankerk 
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl / Herman Bakker, tel. 06-21248268 

 
Rommelmarkt Goede Herderkerk 
Na de dienst verkoopt Jennie Boks loten t.b.v. de rommelmarkt op zaterdag 7 september a.s. 
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