
L I T U R G I E 
 
21 juni 2020 – 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Bert Schüssler  
Namens de kerkenraad:  
Muziek: Toon Hagen 
Cantor met 4 stemmen Helga van Cooten 
 
Te volgen via  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
+ beeld: https://youtu.be/7Cnw-uRmMSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek 

 

Welkom 

Drempelgebed 

 

Lied psalm 84: 1, 2 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 
 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

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.  
 
Lied psalm 84: 6 
 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 

Kyriegebed  

Lied 299e  

Koor:  Heer, ontferm u, 
Allen: Heer, ontferm u, 
Koor: Christus, ontferm u, 
Allen: Christus, ontferm u, 
Koor: Heer, ontferm u over ons, 
Allen: Heer, ontferm u over ons. 
 
Koor & allen: 
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel 
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U, 
vereren en zegenen U. 
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen, 
Vader van mensen! 
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God, 
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd. 
Amen, amen, amen. 
 

Kinderpraat & Kinderlied 386  

Vier met alles wat in je is 
Christus’ dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil hij tastbaar aanwezig zijn. 
 

https://youtu.be/7Cnw-uRmMSI


Hij verbindt ons en maakt ons één 
tot een kring om zijn tafel heen. 
Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring. 
 
Jezus spreekt ons in liefde aan, 
daagt ons uit om op weg te gaan 
met het brood van gerechtigheid, 
met de wijn van zijn koninkrijk. 
 

 

Het kinderpakket:  

https://drive.google.com/folderview?id=1UoOliYBDv3
Rurn8ENgLl5_GtnB11O2Rr 

 

Lezing Jeremia 20, 7-11 
Zijn naam betekent: Moge de HEER verhogen. Hij leefde 
rond het jaar 600 voor het begin van onze jaartelling. Hij 
zag de tempel in 587 in vlammen opgaan. Hij roept en 
waarschuwt. Hier zijn zielenroerselen: 

 
‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, 
u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep 
gekregen. 
Dag in dag uit lachen ze om mij, 
iedereen bespot mij. 
Telkens als ik spreek, moet ik schreeuwen: 
“Ik word mishandeld, onderdrukt!” 
Want de woorden van de HEER brengen mij 
dag in dag uit schande en vernedering. 
Als ik denk: Ik wil hem niet meer noemen, 
niet meer spreken in zijn naam, 
dan laait er in mijn hart een vuur op, 
dan brandt het in mijn gebeente. 
Ik doe moeite om het in bedwang te houden, 
maar ik kan het niet. 
 

Want de mensen bauwen* mij na: 
“Overal paniek! Overal paniek! 
Roep het, dan vertellen wij het verder.” 
Al mijn vrienden zijn uit op mijn val: 
“Misschien laat hij zich verleiden, 
dan krijgen wij hem in onze greep, 
dan wreken wij ons op hem.” 
Maar de HEER staat mij terzijde als een machtig 
krijgsman. * bauwen is ‘blaffend roepen’ 

 

Lied 362: 1  

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
Lezing Mattheus 10, 2-16 
Het is zover: de 12 worden erop uitgestuurd. Op weg! 
Vraag vooral: Hoe? Wat? Wie? Hoezo? Waar? 

 
Dit zijn de namen van de twaalf apostelen:  
als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt,  
en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus en 
Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten 
slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem 
zou uitleveren. 

Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de 
volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de 
heidenen in en bezoek geen Samaritaanse 
stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen 
van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: 
“Het koninkrijk van de hemel is nabij.”  

Genees zieken, wek doden op, maak mensen die 
aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. 
Om niet hebben jullie ontvangen, om niet 
moeten jullie geven! Neem in je beurs geen 
gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf 
je voor onderweg geen reistas aan, geen extra 
kleren, geen sandalen en geen stok, want een 
arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud 
wordt voorzien. (…) 
Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de 
wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, 
maar behoud de onschuld van een duif.  

 

Lied 362: 2, 3 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1UoOliYBDv3Rurn8ENgLl5_GtnB11O2Rr
https://drive.google.com/folderview?id=1UoOliYBDv3Rurn8ENgLl5_GtnB11O2Rr


Verkondiging 

Lied 1000: 1, 2, 3, 4, 5 

Wij zagen hoe het spoor van God 
sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 
Refrein:  Komt Hij terug op onze weg, 
 keert Hij verharde harten? 
 Wanneer komt Hij met licht en lef, 
 zaaigoed in onze handen? 
 
Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde.  Refrein 
 
Wij zagen lammen op het feest, 
dansend en opgetogen. 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
in de uitgedoofde ogen.  Refrein 
 
Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. Refrein 
 
Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. Refrein 

 

Mededelingen 

Viering van de maaltijd van de Heer 

Het tafelgebed Dienstboek I, Tafelgebed 19 

V: De Heer zal bij u zijn! 
Allen: De Heer zal u bewaren! 
 
V:  Gezegend, o God, zij uw Naam, 

die telkens aan ons doorgegeven is, (…) 
voor ieder van ons. 

 
Lied 404e 
Heilig, heilig, heilig, zullen wij U zingen. 
Heilig, heilig, heilig, moeten wij U noemen, 
met heel de schepping mee uw grote daden 
roemen! 
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 
Zegen van Godswege, 
Hij die komt gezegend met de naam van Hem! 
Zingen wij hosanna, hemelhoog hosanna! 

 
Door Jezus Christus, onze broeder, 
aan wie U de naam gegeven hebt  
die boven alle naam namen uitgaat (…) dit om Mij 
te gedenken. 
 
Lied 408e 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef uw ontferming! 
Lam van God, 
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
geef ons uw vrede! 
 
V: Gedenk Gij òns, roep ons bij onze namen, 

wees hier aanwezig door uw Geest (…) 
‘Alles in allen’. 

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.  

Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

Dankgebed en voorbeden 

 

Lied 1005: 1, 2, 3 ‘Zoekend naar licht …’ 

Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord.  Refrein 



 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst.  Refrein 
 
Zegen - Amen  
 
Lied 1005: 4, 5 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. Refrein 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is.   Refrein 
 

Muziek  
 

Collecte: Diaconie en Kerk 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
OF middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KERKBRIEF 
Volgende week zondag, zelfde plaats en zelfde 
tijd ds. Bert Schüssler, met Esger Renkema. Hij is 
student theologie en leidt in het kader van zijn 
opleiding met ds. Schüssler de viering. De Grote 
Kerk is zijn leerplek. 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 


