
 

L I T U R G I E 
23 augustus 2020 - 10.00 uur 

 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk, 

de Goede Herderkerk en de Grote Kerk 
 

Voorganger: ds. Annelies Jans 
Ouderling: Jan van Hell 

Muziek: organist Leen Jacobs, 
pianiste Gery Versteegt, en zanggroep 

 
Te volgen via 

Youtube: https://youtu.be/9gYFP0O2d-k 
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk 

Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12:30 - 13:45u 
 

In de kerk kan helaas 
niet meegezongen worden 

 
 

 

 
 
MUZIEK 
 
LIED: ‘Ik wens jou vrede, gegroet ben jij’ 

WELKOM 
 
DREMPELGEBED 
 

Één:  God, wij die U nooit hebben gezien,  
A:      zie ons hier bijeen.  
Één:  Wij die van U hebben gehoord,  
A:      hoor Gij ons aan.  
Één:  Over U staat geschreven dat Gij mensen 
          helpt, 
A:      wees onze hulp, 
Één:  dat Gij ons bij name kent, 
A:      leer ons U kennen.  
Één:  en dat Gij alles hebt gemaakt, 
A:      maak alles nieuw. 
Één:  U die ‘Bron van Leven’ wordt genoemd,  
A:      doe ons weer leven.  
Één:  U die hebt gezegd ‘Ik zal er zijn’, 
A:      wees hier aanwezig.  
          Amen.  
 
LIED: 217, 1,3 en 4 
 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 

Door U geschapen om uit U te leven: 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld. 

 
BEGINWOORDEN  -  allen gaan staan 
 

V:   De Heer zij met je! 
A:   Ook met jou zij de Heer! 

 

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer.  
A:   die nooit loslaat wat zijn hand aan heel de  
       schepping begon. Amen.     
  

-  allen gaan zitten 
 
GEBED OM ONTFERMING 
V:   … Zo bidden wij allen: 
A:   Kom te hulp, sta op, omwille van uw trouw. 

https://youtu.be/9gYFP0O2d-k


 

GLORIALIED: 138, 1      psalm van de zondag 
 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
Hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
 

KINDERLIED: ‘Wij gaan op weg met God’ 

Het  kinderpakket:                          
https://drive.google.com/folderview?id=1ZXyKAOMu
Iy36JQP2FswjXfHq3sLCLCls   

 
GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 
 
LEZING: Mattheus 16: 21-27 
 

21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen 
duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van 
de oudsten, de hogepriesters en de schrift-
geleerden, en dat hij gedood zou worden, maar 
op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. 22Petrus nam hem terzijde en begon 
hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 
Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23Maar Jezus 
keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga 
terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de 
goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God 
wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter 
mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, 

zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25Want 
ieder die zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van 
mij, zal het behouden. 26Wat heeft een mens 
eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven 
bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben 
voor zijn leven? 27Wanneer de Mensenzoon komt, 
in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de 
stralende luister van zijn Vader, dan zal hij 
iedereen naar zijn daden belonen.  
 
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: 843 
 

Wat te kiezen, leven, dood,  zanggroep 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
 

Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,  
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 

Die mij vasthoudt, weegt en wikt, allen,  
die mij voedt en mij verkwikt,  gesproken 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 

Wat te kiezen, leven, dood,  zanggroep 
afgod geld, genadebrood?  
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
 
OVERDENKING  

https://drive.google.com/folderview?id=1ZXyKAOMuIy36JQP2FswjXfHq3sLCLCls
https://drive.google.com/folderview?id=1ZXyKAOMuIy36JQP2FswjXfHq3sLCLCls


 

LIED: 845   
 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
dag van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood. 
Tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen. 
Toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 
 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 
tijd van jagen nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen, zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten. 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft, 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
GEBEDEN  
 

V (na elke bede): … Zo zeggen, zo bidden wij:  
A: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
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 de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen.  
 
MEDEDELINGEN 
 
 
 

SLOTLIED: 835, 1, 3 en 4 
 

Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troosten richt. 
 

In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
In uw heerlijkheid. 

- allen gaan staan 
ZEGEN      
A: Amen, ja, amen!   gesproken 
      

- allen gaan zitten 
MUZIEK  

Na de laatste klanken van het orgel verlaten we 
op aanwijzing de kerk 
 
COLLECTE  
 

Bij de uitgang: 1. Diaconie;  2. Kerk;  3. Wijkkas 
 

Thuis over te maken naar: 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 

Of middels deze QR code: 
 
 
 
 
 
Komende vieringen vanuit de Grote Kerk 
30 aug. ds. Bert Schüssler 
6 sept.  ds. Michiel de Leeuw, ds. Bert Schüssler, 
en ds. Annelies Jans – gezamenlijke slotdienst! 
 

 
 


