
L I T U R G I E 
 
Zondag 7 juni 2020 – 10.00 uur   
 
Zondag Trinitatis 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 
 
Voorganger: ds. Michiel de Leeuw 
Namens de kerkenraad: Saskia ter Beeke 
Begin van de dienst: Ellie Eijlander 
Orgel: Herman Koopmans 
Piano: Ellen Schotanus 
m.m.v.: Zanggroep uit de JLK 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://youtu.be/xnVVz71FALY  
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 13:30 - 14:45 uur 
 

 

 

 

 

 

 

1. De ontmoeting 

 

• Orgelspel 

 

• Zingen: JLB 50 

 
 

• Begroeting namens de kerkenraad  

 

• Zingen: JLB 131 : 1, 2 en 4 

 
 
2. Licht zegt God en dan gebeurt het 
Medeleven, levenspijn 
Licht zegt God en dan gebeurt het 
Wolk voor volk door de woestijn 
Richting voor veranderingen 
Waar de weg onvindbaar lijkt 
Bloeien rozen langs de paden 
Uitzicht als je anders kijkt 
 
4. Licht vraagt God en dan gebeurt het 
Is er weer een nieuw begin 
Licht vraagt God en dan gebeurt het  
Jij en ik er midden in 
Uitgenodigd te weerkaatsen 
Inspiratie, warmte, gloed 
Deel uitmaken van de vreugde 
Van de hoop die leven doet 
 

 

• 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, voorafgegaan en besloten  

met JLB 30 

 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/xnVVz71FALY


• Glorialied: LB 150a 

 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

 
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=1QViYCW

lqaTWAt1TnL9-TB4EkLdeWs--i  

 

• Kinderlied: “Wij gaan op weg met God” 

 
 

 

• Gebed van de zondag 

 

• Zingen: LB 335 

 
 

• 1e Schriftlezing: Exodus 34 : 4 - 9 

 
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de 
vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de 
Sinaï op, zoals de HEER hem had opgedragen. 
De twee stenen platen droeg hij bij zich. De HEER 
daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes 
staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging 
voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! 
Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 
trouw en waarachtig, die duizenden geslachten 
zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde 
vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de 
schuld van de ouders de kinderen en 
kleinkinderen laat boeten, en ook het derde 
geslacht en het vierde.’ Onmiddellijk viel Mozes op 
zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u mij 
goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met 
ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk 
ons vergeving voor onze schuld en zonde en 
maak ons tot uw eigen bezit.’ 
 

• Zingen: LB 117a 

 
1. Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

• 2e Schriftlezing: Mattheüs 28 : 16 - 20 

 
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de 
berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden 
enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei:  

https://drive.google.com/folderview?id=1QViYCWlqaTWAt1TnL9-TB4EkLdeWs--i
https://drive.google.com/folderview?id=1QViYCWlqaTWAt1TnL9-TB4EkLdeWs--i


‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de 
aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot 
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan 
de voltooiing van deze wereld.’ 
 

• Zingen: LB 344 

 

1. Wij geloven één voor één 

en ook samen: 

de Heer is God en anders geen. 

Amen, amen. 

 

2. Wij geloven in de naam 

Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. 

Halleluja! 

 

3. Wij geloven dat de Geest 

ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. 

Vrede, vrede. 

 

 

• Overdenking 

 
• Partita voor orgel: “Wir glauben all an einem Gott, 

Vater, Sohn, heiligen Geist”, bewerking Johann 

Gottfried Walther (1684-1748) 

 

 

3. Het verzamelen 

 

• Voorbeden: afgewisseld met acclamatie 368h 

 
 
Stil gebed 
 
Gezongen Onze Vader: JLB 44 
tekst: Huub Oosterhuis 
muziek: Joop Stokkermans 

 

 
 

• Mededelingen  

 

• Zingen: LB 305 

 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

• Zegen 

 

• Orgelspel 

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

 
 
 
 
 
 
 



KERKBRIEF 
Volgende week, 10.00 uur vanuit de Grote Kerk, met 
ds. Annelies Jans 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere kanalen. 
 
 

 


