
L I T U R G I E 
 
Zondag 5 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: Klazina Dobber, diaken 
Begin van de dienst: Marinke van Herksen 
Orgel en piano: Roland Zeilstra 
m.m.v.: Zanggroep JLK o.l.v. Martine Brussee 
 
Te volgen via:  
YouTube: https://youtu.be/XjdipSM9qJ4  
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 13:30 - 14:45 uur 
 

 

 

 

 

 

 

1. De 

ontmoeting 

 

• Orgelspel 

 

• JLB 12 : 1 en 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Roep ons uit de donk’re nacht 

noem ons weer bij name: 

dat wij, als mensen naar uw hart, 

uw woorden gaan beamen. 

• Begroeting namens de kerkenraad  

 

• Zingen: LB 84 : 1 en 2 

 

1  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. 

 

2  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. 

 

• 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 en Gloria: LB 299j 

 
 

2  om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

https://youtu.be/XjdipSM9qJ4


4  Vrede bij mensen op aarde, 

waar zijn toekomst al begonnen is. 

Vrede bij kleinen en groten: 

Gloria in excelsis. 

 
3. De lezingen en de verkondiging 

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

• Gebed 

 

• Moment voor jong en ouder 

Link naar filmpje en werkvormen:  

https://drive.google.com/folderview?id=1W_2j

SMIMPBICpXp3a8ac7zzhPYmrBAZW 

 

• Kinderlied: “Wij gaan op weg met God” 

 
 

• 1e Schriftlezing: Psalm 145: 1-14 

 
1Een loflied van David. 

U, mijn God en koning, wil ik roemen, 

uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
2Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 

uw naam loven tot in eeuwigheid: 
3‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 

zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 
4Laat geslacht na geslacht van uw schepping 

verhalen, uw machtige daden verkondigen. 
5Laten zij spreken over de glorie van uw 

majesteit, ook ik wil uw wonderen bekendmaken. 
6Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 

ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
7Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 

uw gerechtigheid luid bezingen: 
8‘Genadig en liefdevol is de HEER, 

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9Goed is de HEER voor alles en allen, 

hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 

10Laten al uw schepselen u loven, HEER, 

en uw getrouwen u prijzen. 
11Laten zij getuigen van de luister van uw 

koningschap, spreken over uw machtige werken, 
12aan de stervelingen uw machtige daden 

verkondigen, de glorie en de glans van uw 

koningschap: 
13‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 

uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 
14‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 

wie gebukt gaat richt hij op. 

 

• Zingen: Psalm 145 : 15-16 (LB 145a) 

 
Aller Augen warten auf dich, Herre, 

und du gibest ihnen ihre Speise zu zeiner Zeit. 

Du tust deine milde Hand auf und sättigest 

alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. 

 

Vertaling: 

De ogen van allen zien hoopvol naar U uit, 

U geeft voedsel, op de juiste tijd. 

Gul is uw hand geopend, 

U vervult het verlangen van alles wat leeft. 

 

• 2e Schriftlezing: Mattheüs 11 : 25 - 30 

 
25In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer 

van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor 

wijzen en verstandigen verborgen hebt 

gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 

onthuld. 26Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27Alles 

is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand 

dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de 

Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen 

aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder 

lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 

geven. 29Neem mijn juk op je en leer van mij, 

want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn 

juk is zacht en mijn last is licht.’ 

 

• Zingen: Lied 315  

 

1  Heb dank, o God van alle leven, 

die zijt alleen Uzelf bekend, 

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 

uw licht en liefde ons toegewend. 

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 

nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 

en wat voor wijzen bleef verborgen 

werd kinderen geopenbaard. 

https://drive.google.com/folderview?id=1W_2jSMIMPBICpXp3a8ac7zzhPYmrBAZW
https://drive.google.com/folderview?id=1W_2jSMIMPBICpXp3a8ac7zzhPYmrBAZW


2  En of een mens al diep verloren 

en ver van U verzworven is, 

Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 

vernieuwd door uw getuigenis. 

Uw woord, dat spreekt in alle talen, 

heeft uit het graf ons opgericht, 

doet ons in vrijheid ademhalen 

en leven voor uw aangezicht. 

 

3  Gemeente, aan wier aardse handen 

dit hemels woord is toevertrouwd, 

o draag het voort naar alle landen, 

vermenigvuldigd duizendvoud. 

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen 

op mensengunst of -heerlijkheid? 

’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 

Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 

• Overdenking 

 

• Meditatieve muziek: LB 897 

 
 

2  Overal zoek ik 

U, nog onvindbaar. 

Wie stelpt mijn onrust, 

totdat ik rust vind 

en vrede in U? 

Refrein 

 

 

3  Schep in mij ruimte 

en overkom mij. 

Vul mijn verlangen 

totdat Gij zelf zult 

rusten in mij. 

Refrein 

 

4. Het verzamelen 

 

• Gebeden: 

Voorbeden 

Stil gebed  

 “Pater Noster” – De Klerk 
 

• Mededelingen  

 

• Zingen: JLB 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dat Gods hand je beschermt 

en de geest inspireert. 

Dat een stem je beweegt 

al je dromen te leven. 

 

• Zegen 

 

• Orgelspel 

 

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. 
 
 

 


