
L I T U R G I E 
 
10 mei 2020 – 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Elly Baan 
Muziek: Toon Hagen 
Cantor met 5 stemmen Helga van Cooten 
 
Te volgen via  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
+ beeld: https://youtu.be/PN5tkgBuAec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek 

 

Welkom 

Drempelgebed 

 

Lied psalm 98: 1 Psalm van de zondag 

Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

 

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.  
 

 
3. Laat heel de aarde een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Gezongen kyriegebed met de woorden van    
Lied 300b 

 
 
Over het onschuldige bloed op aarde 
van alle ver- | moorden en alle ver- | minkten, 
de slachtoffers van | haat en ver- | raad: 
Heer, ontferm u! 
 
Over alle kinderen voor wie geen plaats is, 
die worden ge- | boren in | oorlogsrumoer, 
in armoede, | honger en | dorst: 
Heer, ontferm u! 
 
Over wie een zwaar lot moeten dragen, 
daklozen, doellozen, | eenzame | zielen, 
geschonden naar | lichaam en | geest: 
Heer, ontferm u! 
 
Over degenen die worden vervolgd, 
die worden ver- | nederd en geklei- | neerd, 
en die men be- | lastert en | schendt: 
Heer, ontferm u! 

https://youtu.be/PN5tkgBuAec


 
Over de mensen die worden vergeten, 
door niemand ge- | acht of ge- | borgen, 
die te ge- | ring zijn om * te ge- | denken: 
Heer, ontferm u! 
 
Over wie leven in angst, pijn en zorgen, 
over wie | bang zijn om te | sterven, 
en over ons- | zelf in het * uur van de | dood: 
Heer, ontferm u! 
 
Psalm 68   antwoord 

Zing voor God, bezing zijn naam, 
maak ruim baan voor hem die door de 
vlakten rijdt, HEER is zijn naam,  
jubel als hij verschijnt: 
vader van wezen, beschermer van weduwen, 
God in zijn heilig verblijf. 
God geeft eenzamen een thuis 
en gevangenen vrijheid en voorspoed. 
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond. 
God, toen u optrok aan het hoofd van uw volk, 
toen u voortschreed door de woestijn, 

beefde de aarde, en water stortte uit de hemel 
toen God verscheen, de heerser van de Sinaï, 
toen God verscheen, de God van Israël. 
U liet een milde regen neerdalen, God, 
en schonk uw uitgeput land nieuwe kracht. 
Uw kleine kudde ging er wonen, 
in uw goedheid, God, gaf u het aan de zwakken. 
 

Kinderpraat & Kinderlied 541 

 

Het kinderpakket: 
https://drive.google.com/folderview?id=1NIBw6XgxZj
XzBniOe16TT2pkE44f4_6d 

Gebed van de zondag 

Lezing Exodus 19, 1-11; 14-16; 20-23 

Lied 948: 1, 2, 3 

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 
 
om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 
 
die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 

Lezing Mattheus 17, 1-8 

Lied 985: 1, 2, 3 

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
boven ons mensen: de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld, 
mensen beneden zingen U ter eer! 
 
Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 
 
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 
 

Verkondiging 

Lied 777 

 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1NIBw6XgxZjXzBniOe16TT2pkE44f4_6d
https://drive.google.com/folderview?id=1NIBw6XgxZjXzBniOe16TT2pkE44f4_6d


3. Hij ontsluit de boekrol, 
leidt ons uit de nacht. 
Hij, de grote koning, 
die verzoening bracht. 
 
5. Wie vermoeid, verzwakt zijn 
leidt en weidt Hij zacht. 
Bij de bron van leven 
komen zij op kracht. 
 
6. Groot en wonderbaarlijk 
is het werk van God. 
Hij weerspreekt de chaos, 
tart het blinde lot. 

 

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 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt 
gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

 
 
Zegen  

Allen: 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 17 mei, 10.00 uur vanuit de Grote 
Kerk, met ds. Annelies Jans (Goede Herderkerk). 
 

Attentie: Jongerenproject GHk en Gk – Moldavië 
Een jaar geleden zijn wij, een groep jongeren van 
de Goede Herderkerk enGrote Kerk, naar 
Moldavië geweest. Moldavië heeft nu met de 
coronacrisis 
onze hulp nog harder nodig dan vorig jaar. Wij 
willen u vragen hieraan bij te dragen. Voor € 20 
kunnen we een mooi voedselpakket 
samenstellen, maar we zijn natuurlijk met iedere 
bijdrage blij!  Dank u wel! 
Doneren kan via NL72RABO0175471177.  

 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 


