
L I T U R G I E 
 
28 juni 2020 – 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 
Voorganger: ds. Bert Schüssler en Esger Renkema 
- student PThU, leerplek Grote Kerk - 
Namens de kerkenraad: Elly van den Nieuwendijk 
Muziek: Toon Hagen 
Vier stemmen 
 
Te volgen via  
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 
+ beeld: https://youtu.be/1LG3OClV0JI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek 

 

Welkom 

Drempelgebed 

 

Lied psalm 3: 1  

O Heer, de vijand stelt 
zijn overmacht in 't veld 
en staat mij naar het leven. 
Ook hoor ik overal 
dat niets mij baten zal 
daar God mij heeft begeven. 
Maar, Heer, Gij zijt mijn schild. 
Ik heb bij U geschuild 
met opgerichte hoofde. 
Uit Sions heilig oord 
kwam steeds uw wederwoord 
als ik U riep en loofde. 
 

 

 

 

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 3: 2 
 

Ik legde mij en sliep. 
Ik wist dat wie mij schiep 
voor mijn behoud zou waken. 
De morgen is gekeerd 
en ik mocht ongedeerd, 
dank zij Gods trouw, ontwaken. 
Nu is mijn vrees voorbij, 
God ondersteunde mij 
en blijft mij vergezellen. 
Zo treed ik in het perk 
hoe dreigend ook en sterk 
tienduizenden zich stellen. 

 

Kyriegebed  

Kyrie- en glorialied: 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 : Lied 288 

https://youtu.be/1LG3OClV0JI


Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 

Het kinderpakket:  

https://drive.google.com/folderview?id=1WDT-
p5xWgAkmQkZkjNySeSQs87bMFK36 

 

Gebed van de zondag 

Lezing Jeremia 29: 1, 4–14 

Lied psalm 131: 1, 2, 3 

O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God de Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 

 

Lezing Mattheüs 10: 34–42 

Lied 826: 1, 2  

O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
 

Verkondiging 

Lied 807: 1, 2, 3, 5  

Een mens te zijn op aarde, 
is eens voorgoed geboren zijn, 
is levenslang geboortepijn. 
Een mens te zijn op aarde 
is leven van de wind. 
 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
De vossen hebben holen 
de mensen weten heg noch steg 
zijn altijd naar hun huis op weg. 
De vossen hebben holen – 
maar wie is onze weg? 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 

 

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 868: 1, 3 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1WDT-p5xWgAkmQkZkjNySeSQs87bMFK36
https://drive.google.com/folderview?id=1WDT-p5xWgAkmQkZkjNySeSQs87bMFK36


 
Lof zij de Heer die uw lichaam  
zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht  
en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
Zegen  

Allen: Amen 

Lied 868: 5 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam  
van zijn namen, 
christenen loof Hem  
met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

 

 
 

Muziek  
 

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

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 


