
L I T U R G I E 
 
19 april 2020 – 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Allart Bosch 
Muziek: Toon Hagen 
Cello: Corien Kok 
Cantor met 5 stemmen Helga van Cooten 
 
Te volgen via  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
+ beeld: https://www.video-

streams.nl/jwplayer/grotekerkapeldoorn.html 

 

 

 

 

 

 

Muziek 

Welkom 

Drempelgebed 

Lied 659: 1, 2, 3 

Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
 
Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 
 
Hier heeft de Heer ons geleid, 
hier doet Hij Israël wonen 
uit de ellende bevrijd, 
God zal het lijden ons lonen. 

Groet en bemoediging 

Vgr: De Heer zij met u! 
Allen: Ook met u zij de Heer! 
Vgr: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  

Lied 659: 4, 5, 6 

Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

 

Gebed voor de nood van de wereld & Lied 647 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam.  gebed 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan.  gebed 
 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan.  gebed 
 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam.  Johannes 20, 19-22 
 
Op de avond van die eerste dag van 
de week waren de leerlingen bij elkaar;  
ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang 
waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden 
staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’  

https://www.video-streams.nl/jwplayer/grotekerkapeldoorn.html
https://www.video-streams.nl/jwplayer/grotekerkapeldoorn.html


Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en 
zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze 
de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens 
jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 
Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de heilige Geest.  

Kinderpraat & Kinderlied 23d  

(23d speciaal voor jullie opgenomen,  
zie en luister via website Grote Kerk) 
 
Was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar 't frisse gras en even later 
waar water was, fris helder water 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
 
En was ik stom, ging ik verdwalen, 
Hij keerde om om mij te halen. 
Ik wist: zolang als Hij er bij was 
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was 
aan de overkant, in het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
 
Hij leidde me dan langs diepe ravijnen, 
Ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen. 
Hij hield mij ver van wilde dieren, 
Hij hielp me door heel diepe rivieren 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo uit de bron. 
 
Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen, 
ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen, 
was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je leven kon vlak bij de bron. 

Meditatief ‘andante in g voor cello & piano’    
Toon Hagen 

Lezing Exodus 16, 1-19 Manna – wat is dat?  

Lied 657 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Lezing Exodus 16, 20-27 

Lied 657 

Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
 
 

Verkondiging 

Meditatief ‘Ciacona in g voor cello & piano’     
Toon Hagen 

Mededelingen 



Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed  
Onze Vader  
die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook 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.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
Amen.  

 

Lied 653: 1, 3, 7 

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Zegen  
“Terwijl de deuren gesloten waren,  
kwam Jezus in hun midden staan.  
Hij zei: ‘Ik wens jullie vrede.’” 
    Johannes 20, 26 

Allen: Amen, amen, amen 

 
Wees sterk en houd goede moed 
 

Muziek  
 

Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
OF middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKBRIEF 
Volgende week 26 april, 10.00 uur vanuit de 
Grote Kerk, met ds. Michiel de Leeuw. 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


