
L I T U R G I E 
 
Zondag 24 mei 2020 – 10.00 uur   
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Namens de kerkenraad: Piet Stoop, diaken 
Orgel en piano: Roland Zeilstra 
Cello: Lieneke Stoop 
m.m.v.: Zanggroep uit de JLK 
Solo: Martine Brussee 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://youtu.be/8MF_HsOTgZE 
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12.00 - 13.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

1. De ontmoeting 

 

• Orgelspel 

 

• Zingen: JLB 6 : 1, melodie LB 66 

 
Om licht te zien zijn wij gekomen 
een krans van mensen wereldwijd 
die waakzaam van de vrede dromen 
en werken aan gerechtigheid. 
Ontsteek het vuur opdat wij horen 
het lied dat zingt in alleman 
tot nieuwe mensen zijn geboren: 
vrienden met vrede hand in hand. 

 

• Begroeting namens de kerkenraad  

 

• Zingen: LB 27 : 4 en 7 

 
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 

• 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 

 

• Kyriëgebed, voorafgegaan door  

en afgesloten met JLB 15 

 

 

 
Zingen: JLB 54 

 
 
 
 

• Glorialied: JLB 54 (Taizé) 

 

 
 

 
2. De lezingen en de verkondiging 

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

• Gebed 

 

• Moment voor jong en ouder 

Link naar filmpje en werkvormen: 

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

trv6CtYoy8lmd23DD1Mu7jdUtIEX  

 
Aanmelden voor het Pinksterpakket bij: 
jeugdwerkgk@gmail.com   
 

 

• Kinderlied: “Wij gaan op weg met God” 

https://youtu.be/8MF_HsOTgZE
https://drive.google.com/folderview?id=1ORoitrv6CtYoy8lmd23DD1Mu7jdUtIEX
https://drive.google.com/folderview?id=1ORoitrv6CtYoy8lmd23DD1Mu7jdUtIEX
mailto:jeugdwerkgk@gmail.com


 

 
 

• 1e Schriftlezing: Exodus 23 : 1 - 17 

 
1 Onthoud je van lasterlijke aantijgingen. Maak 
geen gemene zaak met een misdadiger door 
iemand vals te beschuldigen. 2 Laat je er niet 
door de meerderheid toe overhalen iets 
onrechtvaardigs te doen, en als je in een 
rechtszaak getuigt, verdraai het recht dan niet 
door je naar de meerderheid te richten. 3 Iemand 
die arm is, mag je in een rechtszaak niet 
bevoordelen. 
4 Wanneer je een verdwaald rund of een 
verdwaalde ezel van een vijand van je aantreft, 
moet je hem het dier zonder uitstel terugbrengen. 
5 Wanneer je ziet dat de ezel van iemand met wie 
je in onmin leeft onder zijn last bezwijkt, mag je 
niet werkeloos toezien maar moet je hem meteen 
de helpende hand bieden. 
6 Bij een rechtszaak moet je de rechten van de 
armen eerbiedigen. 7 Laat je niet beïnvloeden 
door valse aantijgingen en breng een onschuldige 
die in zijn recht staat niet ter dood; wie zich 
daaraan schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan.  
8 Neem geen steekpenningen aan, want 
steekpenningen maken zienden blind en maken 
eerlijke mensen tot leugenaars. 
9 Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie 
weten immers hoe het voelt om vreemdeling te 
zijn, omdat jullie zelf vreemdelingen zijn geweest 
in Egypte. 
10 Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en 
de oogst binnenhalen. 11 Maar het zevende jaar 
moet je het land braak laten liggen en het met 
rust laten, dan kunnen de armen onder jullie 
ervan eten; wat zij nog overlaten is voor de dieren 
van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard 
moet je hetzelfde doen. 
12 Zes dagen lang mag je werken, maar op de 
zevende dag moet je rust houden; dan kunnen 
ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je 

slaven en de vreemdelingen die voor je werken 
op adem komen. 
13 Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb 
gewaarschuwd. Roep geen andere goden aan, 
laat hun naam niet over je lippen komen. 
14 Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij 
feestvieren. 15 In de maand abib, de maand 
waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je 
op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van 
het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven 
dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb 
opgedragen. Niemand mag dan met lege handen 
voor mij verschijnen. 16 Verder moeten jullie het 
Oogstfeest vieren, het feest van de eerste 
opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt, 
en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de 
hele oogst is binnengehaald, het Inzamelings-
feest. 17 Driemaal per jaar dus moeten alle 
mannen voor de Machtige, de HEER, 
verschijnen. 
 

• Zingen: LB 827 

 
 
2  God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
3  Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 

 
4  Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
 

• 2e Schriftlezing: Johannes 17 : 1 – 13 

 

• Cello: Suite I, Allemande, J.S. Bach 

 

• Overdenking 

 

• Solo: Imagine – John Lennon 

 



Imagine there's no heaven, it's easy if you try 
No hell below us, above us only sky 
Imagine all the people living for today 
 
Imagine there's no countries, it isn't hard to do 
Nothing to kill or die for and no religion too 
Imagine all the people living life in peace, you 
 
You may say I'm a dreamer, 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions, I wonder if we can 
No need for greed or hunger,  
a brotherhood of man 
Imagine all the people  
sharing all the world, you 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 

3. Het verzamelen 

 

• Voorbeden: afgewisseld met JLB 40 

 
 
Stil gebed en Onze Vader: JLB 42 
 
Onze Vader verborgen, uw naam worde 
zichtbaar in ons, uw koninkrijk kome  
op aarde, uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel, waar water 
schoonheid en brood gerechtigheid is  
en genade. 
Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost 
en vergeving is en mensen spreken als 
mensen, waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd, nooit een mens 
meer gemarteld, niet een mens meer 
geknecht. 
Door de hel in ons hoofd, leg uw woord  
in ons hart, breek het ijzer met handen,  
breek de macht van het kwaad. Van U is  
de toekomst, kome wat komt. Van U is  
de toekomst, kome wat komt. 
 

 
 
 
 

• Mededelingen  

 

• Zingen: JLB 75 (melodie LB 247) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
Gun ons een flits, een teken in de tijd, 
Dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
En zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
 
3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop. 
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 
 

• Zegen 

 

• Zingen: JLB 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Orgelspel 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



KERKBRIEF 
Volgende week Pinksteren! 31 mei, 10.00 uur 
vanuit de Grote Kerk, met ds. Annelies Jans, ds. 
Bert Schüssler en ds. Michiel de Leeuw. 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 
 
 

 


