
L I T U R G I E 
 
Zondag 3 mei 2020 – 10.00 uur  Zondag Jubilate 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Namens de kerkenraad: Sylvia van der Hoeven 
Orgel en piano: Chris Stellaard 
Zanggroep met 8 stemmen 
Solo: Henk van der Molen 
 
Te volgen via:  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
+ beeld: https://youtu.be/2PUjt_qgMHg  
 

 

 

 

 

 

 

1. De 

ontmoeting 

 

• Solo: De omgekeerde tijd – 

Stef Bos 

 

Soms reis ik in een droom 

Door een omgekeerde tijd 

Langs een omgekeerde weg 

Die van nu naar vroeger leidt 

Het verleden heeft de toekomst 

Want de toekomst is geweest 

In een omgekeerde wereld 

Waar de klok naar links beweegt. 

 

En de liefde die voorbij is 

Vindt de weg terug naar de bron 

Om in schoonheid te verdwijnen 

Op de dag dat het begon. 

En de lente wordt weer winter 

En elke oorlog die verdwijnt 

En de stukgeschoten steden 

Staan opeens weer overeind 

 

Wat vergaan was en verloren, 

Wordt geboren uit het graf 

Ik leer het evenwicht verliezen 

En ik leer het lopen af. 

En ik leer om los te laten 

Want je neemt steeds minder mee 

In een omgekeerde wereld 

Waar de klok naar links beweegt. 

 

Zo komt alles bij de oorsprong 

In een punt weer bij elkaar 

Alle voor- en tegenstanders, 

Alle liefde, alle haat 

Alle wegen komen ergens 

Bij een tweesprong weer bijeen. 

Wat vervreemd was, komt weer samen. 

Daarna staan we weer alleen. 

 

En de verte wordt steeds verder 

En de leugen wordt weer waar. 

Zo komt alles bij de oorsprong 

In een punt weer bij elkaar. 

 

• Begroeting namens de kerkenraad  

 

• Zingen: JLB 59 “Dit is de dag van het licht” 

(melodie LB 632) 

 
1. Dit is de dag van het licht  
en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest  
die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur  
dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 
 
2. Wij vieren God als het licht  
in de mensen ontstoken, 
de zon van vrede en vrijheid  
in ons aangebroken. 
Zij gaat ons voor,  
gerechtigheid is haar spoor, 
tot vrede zal zijn ontloken. 
 
3. Om goed te weten dat wij  
zijn geroepen tot vrede, 
om niet verloren te zijn  
aan alleen maar dit heden, 
om op te staan  
en nieuwe wegen te gaan, 
is deze dag ons gegeven. 
 

• 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 

 

https://youtu.be/2PUjt_qgMHg


• Kyriëgebed, besloten met “Kyrie eleison”  

(JLB 31) door zanggroep 

 

• Glorialied: Gloria (Taizé, JLB 53): 3 keer 

 

 
 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

• Gebed 

 

• Zingen: 319 : 1, 2, 5, 7  

 
1. Alles wat er staat geschreven, 
Heer, doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan! 
 
2. Mozes heeft het vuur zien branden 
en hij werd uw knecht, 
laat ons voortgaan aan zijn hand en 
wijs de weg. 
 
5. Jezus heeft het laatst gesproken 
en zijn stem gaat voort, 
want als graan is Hij gebroken 
woord voor woord. 
 
7. Gij gaat onze aard’ te boven, 
zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven 
meer en meer. 
 

• Moment voor jong en ouder 

Link naar filmpje en werkvormen: 

https://drive.google.com/folderview?id=1GMx

TXqb8JEdiuHAOKTD0L0pbpDwWYfn9 

 

• Kinderlied: “Wij gaan op weg met God” 

 

 
 

• Lezing: Johannes 10 : 11 - 16  

 
 11Ik ben de goede herder. Een goede herder 

geeft zijn leven voor de schapen. 12Een 

huurling, iemand die geen herder is, en die niet 

de eigenaar van de schapen is, laat de 

schapen in de steek en slaat op de vlucht 

zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt 

de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de 

man is een huurling en de schapen kunnen 

hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. 

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen 

mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader 

ken.  

Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar ik 

heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 

schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, 

ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal 

er één kudde zijn, met één herder.  

 

• Zingen: LB 23b: 1, 2, 3  

 

1. De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waatren der rust. 

 

2. De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

3. De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1GMxTXqb8JEdiuHAOKTD0L0pbpDwWYfn9
https://drive.google.com/folderview?id=1GMxTXqb8JEdiuHAOKTD0L0pbpDwWYfn9


 
 

• Lezing: Exodus 17 : 8 - 16 
 

8In Refidim werd Israël aangevallen door de 

Amalekieten. 9Toen zei Mozes tegen Jozua: 

‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen 

tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op 

de top van de heuvel gaan staan, met in mijn 

hand de staf van God.’ 10Jozua deed wat 

Mozes hem had opgedragen en trok tegen 

Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top 

van de heuvel, samen met Aäron en 

Chur. 11Zolang Mozes zijn arm opgeheven 

hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij 

zijn arm zakken, dan was Amalek de 

sterkste. 12Toen Mozes’ armen zwaar werden, 

legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, 

zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen 

ze aan weerszijden van hem staan, om zijn 

armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn 

armen opgeheven blijven totdat de zon 

onderging. 13Zo versloeg Jozua het leger van 

Amalek tot de laatste man. 
14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze 

overwinning in een oorkonde vast, zodat 

niemand die ooit zal vergeten, en overtuig 

Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op 

aarde nog aan het volk van Amalek 

herinnert.’ 15Toen bouwde Mozes een altaar, 

en hij noemde het ‘De HEER is mijn 

banier’. 16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft 

durven opheffen tegen de troon van 

de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen 

Amalek, in alle komende generaties.’ 

 

• Zingen: LvK 469 “Het leven is een 

krijgsbanier” – Guido Gezelle (1892) 

 
1. Het leven is: een krijgsbanier, 
door goed’ en kwade dagen, 
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
kloekmoedig voorwaarts dragen! 

2. Men tuimelt wel, en wonden krijgt 
men dikwijls, dicht’ en diepe... 
‘t en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,*  
of hem de dood beliepe!* 
 
3. Het leven is: geen vreed’ alhier, 
geen wapenstilstand vragen: 
het leven is: de kruisbanier 
tot in Gods handen dragen! 
__________________________ 
Toelichting:  
*wijgt = strijdt 
*of hem de dood beliepe =  
zelfs al zou de dood hem treffen 
 
 

• Overdenking 

 

• Solo: Let it be – The Beatles 

 
When I find myself in times of trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
And in my hour of darkness 
She is standing right in front of me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be. 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
And when the broken hearted people 
Living in the world agree, 
There will be an answer, let it be. 
For though they may be parted there is 
Still a chance that they will see 
There will be an answer, let it be 
Let it be, let it be. Yeah 
There will be an answer, let it be. 
 
And when the night is cloudy, 
There is still a light that shines on me, 
Shine on until tomorrow, let it be. 
I wake up to the sound of music 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be. 
Let it be, let it be. 
There will be an answer, let it be. 
Let it be, let it be, 
Whisper words of wisdom, let it be. 
 
 

3. Het verzamelen 

 

• Gebeden 

 

 Voorbeden 
 Stil gebed 
  

Zanggroep: Onze Vader JLB 44 (tekst Huub 
Oosterhuis, muziek Joop Stokkermans 



 
Onze vader in de hemel,  
maak alles nieuw. 
Geef uw naam aan deze wereld,  
maak alles nieuw.  
Breng uw koninkrijk tot leven,  
maak alles nieuw.  
Wees de hemel, wees de aarde,  
maak alles nieuw. 
Geef het brood in onze dagen,  
maak alles nieuw. 
En vergeef ons onze schulden,  
maak alles nieuw. 
Laat ons ook elkaar vergeven,  
maak alles nieuw. 
God verlos ons van het kwade,  
maak alles nieuw. 
 

• Mededelingen  

 

• Zingen: LB 416: 1, 2, 4 

 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

• Zegen 

 

• Zingen: 708; 1 en 6  

“Wilhelmus van Nassouwe” 

 
1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 

• Orgelspel 

 
 
Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
Of middels deze QR Code: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKBRIEF 
Volgende week 10 mei, 10.00 uur vanuit de Grote 
Kerk, met ds. Bert Schüssler. 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 

 


