
L I T U R G I E 

Zondag 19 juli 2020 – 10.00 uur   

Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Namens de kerkenraad: Ada Breure 
Begin van de dienst: Sjani van der Laan 
Orgel: Harrie den Besten 
Piano: Arie Kooiman 
Trompet en bugel: Pim Kruithof 
m.m.v.: Zanggroep uit de JLK, o.l.v. MarKne Brussee 

Te volgen via:  
YouTube: hMps://youtu.be/CcKqmjYMsiA  
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 13:30 - 14:45 uur 

 
 

1. De 
ontmoeting 

• Orgelspel 

• Begroeting namens de kerkenraad  

• Zingen: LB 65 : 1 en 6 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

6. Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 

• 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, besloten met: LB 997 : 1, 2, 4 

1 – en vele duizenden, ontheemd,  
gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld,  
voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 

2. Ons mensenhart vol wrevel, drift;  
de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd, 
de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 

4. O God, uw groot begrijpend hart  
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer,  
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 

• Glorialied: JLB 62 

 
2. Hemelen zingen van vreugde, Halleluja! 
Want in het leven van jou en mij  
straalt de liefde van God. Halleluja… 

3. Hemelen zingen van vreugde, Halleluja! 
Want in het leven van jou en mij  
staat de lof van de Heer. Halleluja… 

2. De lezingen en de verkondiging 

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

• Moment voor jong en ouder 
Link naar filmpje en werkvormen:  
https://drive.google.com/folderview?
id=1ZMI4WytSx0i3vqUD0n95N2_1CW2yueOW  

• Kinderlied: “Wij gaan op weg met God” 

https://youtu.be/CcKqmjYMsiA
https://drive.google.com/folderview?id=1ZMI4WytSx0i3vqUD0n95N2_1CW2yueOW
https://drive.google.com/folderview?id=1ZMI4WytSx0i3vqUD0n95N2_1CW2yueOW


 

• Gebed in beurtspraak bij het openen  
van de Schrift: 

V: Goede God, Gij zaait uw Woord in ons,  
A: als zaad in de akker van de wereld. 
V: Geef ons een luisterend oor, 
A: zodat we bijdragen aan de komst van uw Rijk. 
V: Wie Gij ook zijt, licht in ons aanwezig, 
A: sta niet toe dat het duister tot mij spreekt. 
V: Wie Gij ook zijt, wees in ons aanwezig. 
A: Laat mij altijd voor U openstaan.  

Amen. 

• Zingen: JLB 49 

 
• 1e Schriftlezing: Mattheüs 13 : 24 – 30. 36 -  43 

24Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met 
het koninkrijk van de hemel als met een mens die 
goed zaad op zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de 
mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het 
graan zaaien en vertrok weer. 26Toen het jonge 
gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam 
ook het onkruid tevoorschijn.  
27De knechten kwamen de heer des huizes vragen: 
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker 
gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” 28Hij 
antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De 
knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 
onkruid tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, 
want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan 
lostrekken. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de 
oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de 

maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in 
bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het 
graan bijeen in mijn schuur.’”’ 

36Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar 
huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: 
‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker 
uitleggen?’ 37Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede 
zaad zaait is de Mensenzoon, 38de akker is de 
wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het 
koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het 
kwaad, 39de vijand die het zaait is de duivel, de oogst 
staat voor de voltooiing van deze wereld en de 
maaiers zijn de engelen.  
40Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het 
vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van 
deze wereld: 41de Mensenzoon zal zijn engelen 
eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die 
anderen ten val hebben gebracht en de wetten 
hebben verkracht bijeenbrengen 42en hen in de 
vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en 
knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het 
koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie 
oren heeft goed luisteren! 

• Zingen: LB 765 : 1 t/m 5 

1. Gij hebt met uw brede gebaren 
de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 

2. In deze onstuimige lente, 
waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad? 

3. En wie zal het zaad onderscheiden, 
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 

5. Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en in wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 

• 2e Schriftlezing: Romeinen 8 : 18 - 25 

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd 
in geen verhouding staat tot de luister die ons in de 
toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping 
ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 
Gods kinderen zijn.  



20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan 
heeft onderworpen.  
Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de 
schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij 
van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid 
en luister die Gods kinderen geschonken wordt.  
22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in 
barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook 
wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting 
van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan.  
24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al 
zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop 
meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 
zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet 
zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan 
volharden.  
 
Zingen: LB 992 

 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 

• Overdenking 

• Orgel en piano:  Prelude, Fugue & Variation van 
César Franck, op piano variaties Louis van Dijk 

3. Het verzamelen 

• Voorbeden  
V (na elke bede): … Zo zeggen, zo bidden wij: 
A: God, in uw goedheid, hoor ons gebed. 

Stil gebed 

Onze Vader 

• Mededelingen  

• Zingen: LB 422 

1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

3. Laat ons hopen, 
biddende hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

• Zegen, besloten met uitspreken: 
Allen: Amen! 

• Orgelspel 

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

 

Vieringen in de zomermaanden  
vanuit de Grote Kerk: 

 26 juli ds. Bert Schüssler  
 2 aug. ds. Bert Schüssler  
 9 aug. ds. Annelies Jans  
 16 aug. ds. Michiel de Leeuw  
 23 aug. ds. Annelies Jans  
 30 aug. ds. Bert Schüssler 
 6 sept. ds. De Leeuw, ds. Schüssler, ds. Jans


