
L I T U R G I E 
2 augustus 2020 – 10.00 uur 

 
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk, 

de Goede Herderkerk en de Grote Kerk. 
 

Voorganger: ds. Bert Schüssler 
Namens de kerkenraad: Hennie van Leeuwen 

Muziek: Toon Hagen 
Cantor met 5 stemmen Helga van Cooten 

 
Te volgen via 

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

+ beeld: https://youtu.be/KFVI_bw2E6w 
 

IN DE KERK KAN HELAAS NIET 

MEEGEZONGEN WORDEN 

 
 
 

Johannes wordt vermoord 
Jezus deelt 5 broden en 2 vissen  

 

 

 

 

 

Muziek 

Welkom 

Drempelgebed 

 

Lied 78a  Psalm van de zondag 

Luister, volk van God, hoor wat ik je leer; - koor 
hoor het oud geheim, Woord van onze Heer. 
Refrein: Wat onze ouders ons vertelden, 
 zullen wij onze kinderen melden; 
 dat wij met hen uw naam bezingen: 
 God onze Heer doet grote dingen. 
 
Leer zijn liefdewet, roep zijn daden uit,    - koor 
zaai ze in elk hart – en geloof ontspruit. 
Refrein 
 
Breng wat is gebeurd generaties her       - koor 
in herinnering generaties ver. 
Refrein 

 

Groet en bemoediging - allen gaan staan 

V: De Heer zij met u! 
Allen: Ook met u zij de Heer! 
V: Onze hulp is de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.  
 
    - allen gaan zitten 
 
 
Lied 78a 
Volk, vertrouw je toe aan Gods helpershand 
volg hem waar het vuur van zijn liefde brandt. 
Refrein 
 
Ken, opstandig mens, je geschiedenis: 
God gaf jou een vorst, die een herder is. 
Refrein 
 

 

Kyriegebed  

V: Om de mensen en de dieren,  
om de honger en de dood, 
om de kleinen en de groten, 

Allen:  al uw schepselen in nood 
 
V: om een wereld zonder toekomst 

om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 

Allen: kyrie, ontferm u, Heer. 
 
 
Lied 997: 1, 2, 3, 4 
Herman Struempfle schreef dit lied in 1996: 
etnische zuivering op de Balkan (Srebrenica) , 
bomaanslag in Oklahoma City, kindermisbruik. 

 
– en vele duizenden, ontheemd,  
gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld, voor dood,  
voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 
Ons mensenhart vol wrevel, drift;  
de harde hand die slaat, 
een straat in redeloze strijd,  
de macht lijkt aan het kwaad; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 

https://youtu.be/KFVI_bw2E6w


En binnen heerst de bitt’re twist,  
het woord wordt tot verwijt, 
dit huis bood eens geborgenheid,  
verhult nu schaamte en nijd; 
genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 
 
O God, uw groot begrijpend hart  
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer,  
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed,  
zie deze wereld aan! 
 

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=1ZR6Q-
6cc3GAIDEvWM83_KGvkT7XknkYy 

 

Inleiding op de lezingen 

Gebed van de zondag 

Lezing uit Mattheus 14, 1-12  
Moord op Johannes de Doper 

Lied 917: 1, 2, 3  

Ga in het schip, zegt Gij,  - allen 
steek van het strand. 
Vaar tegen wind en tij, 
vaar naar de overkant, 
wacht daar op Mij. 
 
Geeft Gij ons nu een steen,  - koor 
Meester, voor brood? 
Laat Gij ons nu alleen? 
Laat Gij ons in de nood? 
Zendt Gij ons heen? 
 
Wij zien alleen nog maar  - koor 
water en wind. 
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar? 
Wij, nu de nacht begint, 
weten niet waar. 
 

 

Lezing Mattheus 14, 13-21 
Jezus in de stilte; Jezus in de boot; Jezus deelt 

 

Lied 917: 4, 5, 6 Ga in het schip 

Wandelt Gij als een schim  - allen 
over het meer? 
Werd Gij een verre glimp? 
Heer, zijt Gij onze Heer, 
kom van de kim! 
 
Kom met uw scheppingswoord - koor 
in onze ziel! 
Spreek dat de wind het hoort! 
Kom, dat het water knielt, 
bij ons aan boord! 
 
Ik ben het, zegt Gij dan.  - koor 
Kom maar met Mij 
mee naar de overkant. 
Wees maar niet bang, zegt Gij, 
hier is mijn hand. 
 

Verkondiging 

Lied 836:  1, 2, 3, 4, 5 (Liedboek 1973, J.W. Schulte-Nordholt) 

O Heer, die onze Vader zijt,  - koor 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,- koor 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord 
op weg gaan met u mee. 
 
O vrede van Tiberias,  - koor 
o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras, 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun  midden stond. 
 
Leg Heer, uw stille dauw van rust  - koor 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw liefde is. 
 

https://drive.google.com/folderview?id=1ZR6Q-6cc3GAIDEvWM83_KGvkT7XknkYy
https://drive.google.com/folderview?id=1ZR6Q-6cc3GAIDEvWM83_KGvkT7XknkYy


Dat ons geen drift en pijn verblindt, - koor 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in ’t hart.  

 

Dankgebed en voorbeden 
 
Na iedere beden zeggen wij: 
Allen: Doe lichten over ons uw aangezicht 
 

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 426   - koor 

God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 
 

 
Zegen     - allen gaan staan 

Allen: Amen   - gesproken 

Muziek    - allen gaan zitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte: Diaconie, Kerk, Wijkkas 
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente te Apeldoorn 
 
OF middels deze QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houd de berichtgeving van uw eigen kerk in de 
gaten, via website, nieuwsbrief en andere 
kanalen. 
 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


