
 

L I T U R G I E  
 

12 juli 2020 - 10.00 uur 
 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,  
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 
 
Voorganger: ds. Annelies Jans 
Namens de kerkenraad: Chris Dijkens 
Muziek: organist Dirk Boer en zanggroep 
 
Te volgen via 
Youtube: https://youtu.be/TxAulwZ3MjE 
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12:30 - 13:45u 
 

 
 
 

 

 
 
MUZIEK 
                                               
WELKOM 

 
DREMPELGEBED 
 

Één: God, U roept de dag wakker uit de nacht; 
U zegt de morgen dat ze de aarde mag wekken. 
A: Groot is uw naam, groot is uw liefde! 
Één: De velden en de akkers zingen van vreugde, 
de bomen klappen in de handen. 
A: Groot is uw naam, groot is uw liefde! 
Één: Uw liefde en recht houden altijd stand, 
fris als de morgen, zeker als de opgaande zon. 
A: Groot is uw naam, groot is uw liefde! 
 
LIED: 65, 1, 5 en 6       psalm van de zondag 
 

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. 
 
 
 

Gij komt het dorre land doorschrijden, 
met water uit uw beek  
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 

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. 
 
We gaan staan 
 
GROET EN BEMOEDIGING 
 

V: De Heer zij met je! 
A: Ook met jou zij de Heer! 
V: Onze hulp is de naam van de Heer.  
A: die nooit loslaat wat zijn hand  
     aan heel de schepping begon. Amen.  
 
We gaan zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING  
 

V: …, zo bidden, zo roepen wij: 
A: Heer, ontferm U! 
V: …, zo bidden, zo roepen wij:  
A: Christus, ontferm U! 
V: …, zo bidden, zo roepen wij: 
A: Heer, ontferm U! 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/TxAulwZ3MjE


 

(KINDER)LIED VAN BELOFTE: 982, 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kinderpakket: 
https://drive.google.com/folderview?id=1YglmIfhGtJ
qSCbWwF6VvKrathqrRlzS- 

 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 
 

V: Goede God, U zaait uw woord in ons.  
A: Maak ons tot goede grond, 
V: zodat we horen en zien hoe uw Rijk kan 
    groeien in deze wereld. 
A: Laat uw Woord in ons ontkiemen,  
V: zodat we uitgroeien tot mensen naar uw hart. 
A: Door de kracht van uw Geest, Amen. 
 
LEZING: Mattheus 13: 1-9 
 

1Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de 
oever van het meer zitten. 2Er kwam een grote 
mensenmassa om hem heen staan, en daarom 
ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op 
de oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en 
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn 
land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een 
deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels 
die het opaten. 5Een ander deel viel op 
rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, 
en het schoot meteen op omdat het niet diep in 
de grond kon doordringen. 6Toen de zon opkwam 

verschroeide het, en omdat het geen wortel had 
droogde het uit. 7 Weer een ander deel viel tussen 
de distels, en toen die opschoten, verstikten ze 
het zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede 
grond, en dat bracht vrucht voort, deels 
honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
dertigvoudig. 9Laat wie oren heeft goed 
luisteren!’ 
 
LIED: 982, 2, 3 
 

Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen, 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst,  
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 

In ons einde is de aanvang, 
in de tijd oneindigheid, 
in de twijfel ligt geloven, 
in ons leven eeuwigheid, 
in de dood het nieuwe leven, 
overwonnen alle strijd, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herkent die tijd. 
 
LEZING: Mattheus 13: 18-23 
 

18Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de 
zaaier: 19bij ieder die het woord van het koninkrijk 
hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het 
kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is 
gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad 
dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die 
het woord horen en het meteen met vreugde in 
zich opnemen. 21Het schiet echter geen wortel in 
hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege 
het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze 
geen ogenblik stand. 22Het zaad dat tussen de 
distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, 
maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en 
de verleiding van de rijkdom het woord 
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. 23Het 
zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die 
het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook 
rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels 
zestigvoudig, deels dertigvoudig.’ 
 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1YglmIfhGtJqSCbWwF6VvKrathqrRlzS-
https://drive.google.com/folderview?id=1YglmIfhGtJqSCbWwF6VvKrathqrRlzS-


 

ACCLAMATIE (gesproken) 
V: Voor het woord van God in de Schrift, 
     voor het woord van God onder ons, 
     voor het woord van God in ons: 
A: wij danken God! 
 
LIED: 313, 1 en 5 
 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 

O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist’ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 
OVERDENKING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIED: 650, 1-4, 7 
 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 

Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 

Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af, 
omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 

Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 

Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
 
GEBEDEN  
V (na elke bede): … Zo zeggen, zo bidden wij: 
A: God, in uw goedheid, hoor ons 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.  
 
MEDEDELINGEN 
 
SLOTLIED: 978 
 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzek’re zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 

 
 



 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.  
 
We gaan staan 
 
ZEGEN  
A (gesproken): Amen, ja, amen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Vieringen in de zomermaanden  

   19 juli ds. Michiel de Leeuw  
   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 

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


