
L I T U R G I E   31 mei 2020 – 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 
 
Voorgangers: ds. Annelies Jans, ds. Michiel de 
Leeuw, ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Truus Sietsma 
Muziek: Toon Hagen 
Cantor met 5 stemmen Helga van Cooten 
Solist: Henk van der Molen 
Piano: Chris Stellaard 
 
Te volgen via:  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
RTV Apeldoorn (radio) 
Beeld: https://youtu.be/BZEPGz6pIOY 
 

 

 

 

 

 

 

Muziek ‘Veni, sancte Spiritus’ 
Lied 238 uit Liedboek voor de kerken 

 
Kom o Geest des Heren kom 
uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. 
Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, 
kom wees in de harten licht. 
 
Kom o Trooster, Heilige Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikking zoet en mild. 
Kom o vrede in de strijd, 
lafenis voor ’t hart dat lijdt, 
rust die alle onrust stilt. 
 
Licht dat vol van zegen is, 
schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. 
Zonder uw geheime gloed 
is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin. 
 

Was wat vuil is en onrein, 
overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond, 
maak weer zacht wat is verstard, 
koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond. 
 
Geef uw gaven zevenvoud, 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat. 
Sta ons met uw liefde bij, 
dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. 

 

Welkom 

 

Drempelgebed 

 

Lied 672 

Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 

Groet en bemoediging 

 V:  Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van Jezus Christus, de Heer. 

A:  Door de heilige Geest. 
 
V:  Onze hulp is de naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft.  
A:  Amen.  
 
 

 

https://youtu.be/BZEPGz6pIOY


Lied 672 

Wie ’s Heren Geest bezielt, 
wie ’s Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 
 
‘Blowing in the wind’, een kyriegebed 
1962 t&m Bob Dylan 

 
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
How many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
Yes, 'n' how many years can a mountain exist 
Before it is washed to the sea? 
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, 'n' how many times can a man turn his head 
And pretend that he just doesn't see? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
Yes, 'n' how many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, 'n' how many deaths will it take 'til he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind 
 
Handelingen  2, 1-4 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren 
ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel 
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het 
huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, en allen werden vervuld van de 
heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de 
Geest werd ingegeven. 
 

Lied 679 
Geweldige, gedreven wind, 
die valt met groot gedruis, 
die rukt aan muren, dak en bint, 
gij vult dit huis. 
 
Wat God wil bouwen is gezaaid 
en door de dood gegaan 
en dat zal kiemen waar Gij waait, 
als levend graan. 
 
Geweldige, Gij vult dit huis 
en slaat de tongen los, 
Gij maakt ons vurig dat het bruist 
als jonge most. 
 
Gij, die niet te bedaren zijt, 
laat ons toch tot de oogst, 
o storm van vuur en tederheid 
niet ongetroost! 
 
Kinderpakket & Lied 697 
Tekst: vrij naar oud lied van de Lakota Indianen 

 
Kom Schepper, Geest Jij, 
die de dag verlicht 
ons hart weer warmt. 
Wij loven je om 
het vuur in onze ziel, 
de passie en de pijn, 
wij loven je om 
verlangen dat weerklinkt. 

 



Kom Schepper, Geest Jij, 
die de nacht doorbreekt, 
het schimmenuur bedwingt. 
Wij loven je om 
de prilheid van de morgen, 
de eerste stappen van een kind, 
wij loven je om 
troost die je schenkt. 
 
Kom Schepper, Geest Jij, 
die wonden heelt, 
kom in ons bestaan. 
Wij loven je om 
de wind die waait, 
de trom die klinkt, 
wij loven je om 
vrede die verstilt. 

 

 

Het kinderpakket:  

https://drive.google.com/folderview?id=1OZcO1
MebzAUFAlDHe_6XVucOjMKA-YW5 

 

Gebed van de zondag 

Lezing uit Exodus 24 

Mozes maakte het volk bekend met alle geboden 
en regels die de HEER had gegeven, en het volk 
verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden 
aan alles wat de HEER geboden had. Hierna 
schreef Mozes alles op wat de HEER had gezegd. 
De volgende morgen bouwde hij aan de voet van 
de berg een altaar en richtte hij twaalf 
gedenkstenen op, voor elk van de twaalf 
stammen van Israël één. Hij droeg een aantal 
jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te 
brengen en stieren te slachten voor een 
vredeoffer. Mozes nam de helft van het bloed en 
deed dat in schalen, de andere helft goot hij 

tegen het altaar. Vervolgens nam hij het boek van 
het verbond en las dit aan het volk voor, en zij 
zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we 
ter harte nemen.’ Toen nam Mozes het bloed en 
besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ 
zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de 
HEER met u heeft gesloten door u al deze 
geboden te geven.’ 

 

Lied 339d 

 
 

Lezing 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!’ 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. 

 

Lied 339d 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1OZcO1MebzAUFAlDHe_6XVucOjMKA-YW5
https://drive.google.com/folderview?id=1OZcO1MebzAUFAlDHe_6XVucOjMKA-YW5


Verkondiging 

 
‘Wind of change’, The Scorpions  
1990, Val van de Berlijnse Muur 

Follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
An August summer night 
Soldiers passing by 
Listening to the wind of change 

The world is closing in 
Did you ever think 
That we could be so close, like brothers 
The future's in the air 
I can feel it everywhere 
Blowing with the wind of change 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
(dream away) 
In the wind of change 

Walking down the street 
Distant memories 
Are buried in the past forever 
I follow the Moskva 
Down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their 
dreams (share their dreams) 
With you and me 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night (the glory night) 
Where the children of tomorrow dream away 
(dream away) 
In the wind of change (the wind of change) 

The wind of change 
Blows straight into the face of time 
Like a stormwind that will ring the freedom bell 
For peace of mind 
Let your balalaika sing 
What my guitar wants to say 

Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their 
dreams (share their dreams) 
With you and me (with you and me) 
Take me to the magic of the moment 

On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
(dream away) 

In the wind of change (in the wind of change) 

 

Mededelingen 

 
Dankgebed en voorbeden + Lied 681  
‘Veni sancte Spiritus’, Taizé 

Gebed - 681 - gebed - 681 - gebed - lied 681 

 

Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw 
liefde. 

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 675 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. 
Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn. 
Halleluja! 
 
Zegen  

Allen: Amen 

Muziek  
 
Actie voedselpakketten voor Moldavië een groot 
succes 
In het teken van ‘één jaar later’ hebben jongeren 
van de Goede Herderkerk en de Grote Kerk de 
afgelopen weken de actie voedselpakketten voor 
Moldavië georganiseerd. Wij weten dat de 
mensen in Moldavië met de coronacrisis onze 
hulp nog harder nodig hebben dan vorig jaar. 
Naast geld doneren voor de voedselpakketten is 
er een challenge georganiseerd wie de lekkerste 
Moldavische koekjes kan bakken. In totaal 

mochten we maar liefst € 3000,- ontvangen. Een 
prachtig resultaat, waar we stil van worden. Alle 
gevers, bakkers en eters onze hartelijke dank! Het 
geld wordt zo snel mogelijk overgemaakt naar 
Moldavië. Met het bedrag is het mogelijk om bij 
de jonge gezinnen en de ouderen in Baurci en 
omgeving meerdere keren een voedselpakket te 
brengen.   
Werkgroep Moldavië 

 

Beroepingsnieuws 
De algemene kerkenraad maakt mede namens de 
kerkenraadscommissie van missionaire 
wijkgemeente De Fontein aan de gemeente 
bekend dat zij ten behoeve van deze missionaire 
wijkgemeente voornemens is een beroep uit te 
brengen op ds. S.H. Muller te Epe én op ds. S. Ris 
te Rijssen om samen de vacature te vervullen die 
is ontstaan door het vertrek van ds. Plaisier. 
Indien er vóór 6 juni geen bezwaren tegen de 
gevolgde procedure worden ingediend bij de 
scriba van de algemene kerkenraad zullen deze 
beroepen op 6 juni ingaan. 

 
 
Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
OF middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKBRIEF 
Volgende week 7 juni, 10.00 uur vanuit de Grote 
Kerk, met ds. Michiel de Leeuw (Jachtlaankerk). 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 


