
L I T U R G I E  
 
14 juni 2020 - 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 
 
Voorganger: ds. Annelies Jans 
Namens de kerkenraad: Jan van Hell 
Organist: Reinder Torenbeek 
Pianist en zang: o.l.v. Gery Versteegt  
 
Te volgen via 
Youtube: https://youtu.be/_27r3BqJ9EI 
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 13:30 - 14:45u 
 

 
 

 
 

 
Muziek 
                                               
Welkom 

 
Lied 100: 1, 2, en 4    psalm van de zondag 

 

Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aard’alom, zijn rijks domein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 

Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 
Beginwoorden 
 

Vgr: De Heer zij met u! 
Allen: Met u zij de Heer. 
Vgr: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
Allen: die nooit loslaat wat zijn hand aan heel 

de schepping begon. Amen. 
 

Kyriëgedicht ‘Pijn’    Albertina Hoogenboom 
 

Onaanraakbaar 
ongenaakbaar 
een lijf 
zwevend in ruimte 
lucht is mijn enige omgeving 
en kaal, zo kaal 
en kil, zoveel 
huid onaangeroerd 
ongezien 
ongewild 
vergeeld 
verroestend 
verkreukelend 
geheel 
 
Kyriëlied: ‘Omarm me’  Bløf 
 

Hoever je gaat, heeft met afstand niks te 
maken, hoogstens met de tijd. 
En ik weet niet hoe 't komt dat ik weg wil, 
maar 't treft me hard en zuiver  
en het houdt hardnekkig stand. 
Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. 
 

Refrein: Lief, ga dan mee 
en omarm me, omarm me, omarm me. 
Lief, ga dan mee, en omarm me,  
omarm me, omarm me, 
en breng me nergens heen. 
 

Hoe diep je gaat, heeft met denken niets te 
maken, hoogstens met een wil. 
En 't voelt alsof ik weet waar ik heenga 
en het leidt me in het donker  
en het spot met mijn verstand. 
Hier sta ik met een uitgestoken hand. 
 

Refrein 
 

Lief, ga dan mee. Omarm m'n lijf en leden, 
omarm m’n waanideeën, omarm me,  
omarm me. 
 

Lief, ga dan mee. Omarm heel mijn verleden,  
omarm m'n zeven zeeën, omarm me,  
omarm me, en breng me nergens heen. 
 

Hoe recht je staat, heeft met zwaarte niets te 
maken, hoogstens met de wind. 
 
 

https://youtu.be/_27r3BqJ9EI


Moment voor jong en ouder 
 

Het kinderpakket: 
https://drive.google.com/folderview?id=1SqN51qh5
3p1x4dHa6_k6pWaOdXigHqH4 
 

Kinderlied in de gloria: lied 783 

Voor mij is geluk het leven te delen, 
een hand in mijn hand en samen op pad. 
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen 
en zachtjes te fluist’ren: ‘Jij bent mijn schat’. 
 

Voor mij is geluk om vrede te maken. 
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt. 
Voor mij is geluk de ruzies te staken, 
om muren te slechten, stoppen met strijd, 
om liefde te geven, nu en altijd. 
 
Gebed bij het openen van de Schrift 
 
Lezing Mattheus 9: 18-31 
Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een 
leider van de synagoge naar hen toe die voor 
Jezus neerviel en zei: ‘Mijn dochter is zojuist 
gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand 
op, dan zal ze weer leven.’ Jezus stond op en 
volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling 
naderde hen van achteren een vrouw die al 
twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de 
zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: Als 
ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal 
ik al genezen worden. Jezus draaide zich om, en 
bij het zien van de vrouw zei hij: ‘Wees gerust, uw 
geloof heeft u gered.’ En vanaf dat moment was 
de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de 
leider van de synagoge aankwam en er de 
fluitspelers en de luid weeklagende menigte zag, 
zei hij: ‘Ga naar huis, het meisje is immers niet 

gestorven, ze slaapt.’ Men lachte smalend. Nadat 
iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. 
Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. 
Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele 
omgeving. Toen Jezus van daar verderging, 
volgden hem twee blinden die luidkeels riepen: 
‘Heb medelijden met ons, Zoon van David!’ En 
nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen 
de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: 
‘Gelooft u dat ik dit kan doen?’ Ze antwoordden: 
‘Zeker, Heer!’ Daarop raakte hij hun ogen aan en 
zei: ‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ En 
hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen 
uitdrukkelijk: ‘Zorg ervoor dat niemand het te 
weten komt!’ Maar na hun vertrek verspreidden 
ze het nieuws over hem in de hele omgeving.  

 

Lied 855 

 

 

Maar Hij verdwijnt haast uit mijn ogen 
terwijl mijn diepe wonde bloedt; 
Hij drijft, door anderen bewogen, 
de verte langzaam tegemoet. 
 

Er is zoveel, er zijn zovelen 
tussen ons in, zoveel verdriet 
en tijd en dringen en krakelen 
en tempel, priester en leviet. 
 

En toch, wanneer Hij maar zou weten 
dat ergens diep in dat gedrang 
ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 
en naar zijn zuiverheid verlang. 
 

Hij die mijn leven heel kan maken, 
de kracht, de macht die Jezus heet: 
als ik Hem even aan mocht raken, 
alleen de zoom maar van zijn kleed. 

 

https://drive.google.com/folderview?id=1SqN51qh53p1x4dHa6_k6pWaOdXigHqH4
https://drive.google.com/folderview?id=1SqN51qh53p1x4dHa6_k6pWaOdXigHqH4


Lezing Mattheus 9: 35 - 10:1 
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij 
gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde 
het goede nieuws over het koninkrijk en genas 
iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de 
mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met 
hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, 
als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn 
leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig 
arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of 
hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te 
halen.’ Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij 
zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit 
te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te 
genezen. 

 
Lied 391, 1, 3 en 4 

 

Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven –  
waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein 
 

En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refrein 

 
 

Overdenking 
 

 
 
  

 

 
 

  Kunstenaar: John Christman 
 
 
 
 
 



Lied ‘Raak jij mij aan’  
Tekst: Michaël Steehouder, melodie: lied 275 
 

Toen ik nog ziek was, leefde ten dode, 
troost’loos mijn dagen, zwaar de nacht, 
heb jij mij toekomst, warmte geboden, 
mij aangeraakt, mij opgewacht. 
 

Toen ik verkild was en opgesloten, 
niet ik niet meer, ver weg van jou, 
raakte jij mij en ging ik weer open, 
wist ik dat jij mij nog vasthoudt. 
 

Raak jij mij aan dan kom ik tot leven, 
raak ik jou aan, dan word ik licht, 
word ik door jouw nabijheid genezen, 
krijg ik van jou een nieuw gezicht. 
 

Zoals een kind op handen gedragen, 
veilig geborgen, open en vrij, 
weet ik jou bij mij in al mijn dagen, 
noem ik jouw naam: mijn God Nabij. 
 
Mededelingen 
 
Gebeden 
Allen (na iedere bede):   Heer, omarm ons. 
 
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 704 
 

Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen  
Allen beamen zingend: Amen, amen, amen 
 
 
Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie  
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
Of middels deze QR code: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week 21 juni, 10.00 uur, vanuit de 
Grote Kerk, met ds. Bert Schüssler.  
We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer.  
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 


