
L I T U R G I E 
26 juli 2020 – 10.00 uur 

 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk, 

de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 

Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Ger Meijnen 

Muziek: Toon Hagen 
Cantor met stemmen, Helga van Cooten 

 
Te volgen via 

Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk 
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering 

+ beeld: https://youtu.be/iqSprmjfTpw 
 

IN DE KERK KAN HELAAS NIET 

MEEGEZONGEN WORDEN 

 

Over het Koninkrijk van de hemel zal het gaan. 

 

 

 

 

 

Muziek 

 

Welkom 

Drempelgebed 

 

Lied 119: 21 en 47  Psalm van de zondag 

De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, - koor 
is als een lied mij, als een spel van snaren, 
dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 
Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,     - koor 
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor 
ogen. 
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, 
wees Gij om mij genadiglijk bewogen. 
Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht 
uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 

 

Groet en bemoediging - allen gaan staan 

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.  
 
    - allen gaan zitten 
Lied 119b 
Refrein: 1 voorzang, 2 allen (thuis) 
Een lamp voor mijn voet is uw woord 
een helder licht op mijn pad. 
 
Voorzang: 
Gij zijt lofwaardig, Heer, 
leer mij uw beschikkingen kennen. 
Wat Gij hebt beschikt is mij welkom; 
uw woorden vergeet ik nooit. 
 
Refrein: allen (thuis) 
Een lamp voor mijn voet is uw woord 
een helder licht op mijn pad. 
 
Voorzang: 
Geef mij begrip om uw wet na te leven, 
om hem te volgen met heel mijn hart. 
Leid mij langs de paden van uw geboden: 
daar vind ik mijn vreugde in. 
 
Refrein: 2 allen (thuis) 
Een lamp voor mijn voet is uw woord 
een helder licht op mijn pad. 
 

Kyriegebed  

Lied 995   (t.: Ad den Besten) 

O Vader, trek het lot u aan  - koor 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
 
O Vader, trek het leed u aan  - koor 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, – 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
 

https://youtu.be/iqSprmjfTpw


O God van de gerechtigheid, (t.: W. Barnard) 
Gij die een Zon en Vader zijt,  - koor 
Gij die de Zoon zijt van het Licht,  
en Gij die vuur op aarde sticht,  
vuur dat in onze harten brandt,  
maak van de nacht een heilig land!  
 

Kinderpraat & Kinderlied 883 - koor 

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja. 
Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 
Jesus, prince of peace, glory, halleluja. 
 

Het kinderpakket:  

https://drive.google.com/folderview?id=1ZOWPH
Cf0mozCHMhTzq5HHpclcB_yGpVh 

 

Inleiding op de lezingen 

Gebed van de zondag 

Lezing uit 1 Koningen 3, 5-12 
God zei tegen koning Salomo:  
‘Vraag, wat zal Ik je geven?’ 

Lied 999 (naar Psalm 132)   - koor 

Oosterhuis schreef het lied mede naar aanleiding van de 

staatsgreep door generaal Augusto Pinochet in Chili in 1973, 

waarbij president Salvador Allende om het leven kwam. De 

gelofte van David is uitgangspunt voor dit lied: de eed om 

niet te rusten voordat God een plaats heeft gekregen.  

Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal op mijn bed niet slapen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
voordat ik heb gevonden: 
een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 
 
Een plek waar Hij wonen kan, 
een plaats om te rusten voor Hem 
die God is, de enige ware. 
 
Ik zal in mijn huis niet wonen, 
ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 
ik zal niet rusten, geen ogenblik, 
ik mag versmachten van dorst, 
tot ik gevonden heb: 
een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 

Een plek waar de doden leven, 
de plaats waar recht wordt gedaan 
aan de verworpenen der aarde. 
 
Lezing Mattheus 13, 44-52 

Het Koninkrijk van de hemel lijkt op … 

Lied 992 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons - gesproken 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons - koor 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons - koor 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de Geest die ons beweegt - koor 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 

Verkondiging 

Lied 990 

De laatsten worden de eersten, - koor 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 
 
O Heer, o eerstgeboren  - gesproken 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 
Gij die als allerlaatste  - koor  
ter wereld wederkomt, 
Gij wijst ons onze plaatsen 
wanneer de strijd verstomt. 
 
Wie zelf zich hoog verheffen, - koor 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 
Maar wie zich heeft gebogen - gesproken 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1ZOWPHCf0mozCHMhTzq5HHpclcB_yGpVh
https://drive.google.com/folderview?id=1ZOWPHCf0mozCHMhTzq5HHpclcB_yGpVh


De laatsten worden de eersten, - koor 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 
 

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.  

 

Mededelingen 

Lied  418 

God, schenk ons de kracht - gesproken 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, - solo 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 
Vrede, vrede laat  - koor 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
God, schenk ons de kracht - koor 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween 
 

Zegen     - allen gaan staan 

Allen: Amen   - gesproken 

Muziek    - allen gaan zitten 
 

Collecte bij de uitgang:  
1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Wijkkas 
 
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. 
 

2 augustus ds. Bert Schüssler 
9 augustus ds. Annelies Jans 
16 augustus ds. Michiel de Leeuw 
23 augustus ds. Annelies Jans 
30 augustus ds. Bert Schüssler 
6 september ds. Michiel de Leeuw,  
                          ds. Annelies Jans, ds. Bert Schüssler 

 
 


