LITURGIE

23 mei 2021 – 10.00 uur

Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk
Voorgangers: ds. Annelies Jans, ds. Michiel de
Leeuw, ds. Bert Schüssler
Namens de kerkenraad: Kees Wenniger
Muziek: Toon Hagen en Chris Stellaard
Trompettist: Leo Harmsen
Cantor met 4 stemmen Helga van Cooten
Solist: Henk van der Molen
Te volgen via:
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering
RTV Apeldoorn (radio)
Beeld: https://youtu.be/e-bnr2ZKmN4

Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
Groet en bemoediging
V:
A:
V:
A:

Genade zij u en vrede van God, onze
Vader, en van Jezus Christus, de Heer.
Door de heilige Geest.
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen.

Het thema van deze dag, dit Pinksterfeest
Pinkstermotet Gerrit Baas
Muziek Orgel en trompet
Welkom
Drempelgebed
Lied 689
Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

“En het zal gebeuren in de laatste dagen,
zegt God, dat ik mijn Geest zal uitgieten
over alle mensen;
uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
de jongeren onder u zullen visioenen zien
en de ouderen zullen dromen dromen;
ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen
zal Ik in die dagen mijn Geest uitgieten,
en zij zullen profeteren”. (Handelingen 2, 17-18)
Gebed voor de nood van de wereld
Heer, ontferm u,
lied 299e
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!

Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.
Pinksterfeest is 7 weken, de 50ste dag, na Pasen.
Na de uittocht de Leefregel die God, volgens de
joodse traditie, gaf op het Wekenfeest.
De Leefregel, Tien Woorden in Zeven Talen (Ex. 20)
Hebreeuws - “Toen sprak God deze woorden:
‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de
slavernij, heeft bevrijd.
Maleis - Vereer naast mij geen andere goden.
Maak geen godenbeelden, geen enkele
afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is
of van iets beneden op de aarde of in het water
onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet
neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God,
duld geen andere goden naast mij. Voor de
schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten,
en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer
ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen
wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht.
Arabisch - Misbruik de naam van de HEER, uw
God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij
niet vrijuit gaan.
Fries - Houd de sabbat in ere, het is een heilige
dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw
arbeid verrichten, maar de zevende dag is een
rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan
mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw
zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen,
voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u
in de stad wonen.
Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft,
en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft
de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
Farsi - Toon eerbied voor uw vader en uw
moeder. Dan wordt u gezegend met een lang

leven in het land dat de HEER, uw God, u geven
zal.
Frans - Pleeg geen moord.
Pleeg geen overspel.
Steel niet.
Leg over een ander geen vals getuigenis af.
Haags - Zet uw zinnen niet op het huis van een
ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf,
zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook
maar toebehoort.’”
Lied 675
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Kinderen ‘Duivenspeurtocht’
Vertel ons ...
De winnaar is ...
BINGO
Kinderpakket LINK AANKLIKKEN
https://drive.google.com/folderview?id=1OHf_It
0YUdo_FyMfDxf3bmmGOjfzRyxD
Lied 163b
Zeshonderd jaar is Noach oud,
hij bouwt een ark van goferhout
met kamers zonder kieren
en stallen voor de dieren:
de os en de ezel,
de wolf en de wezel,
de tijger en de leeuw,
de merel en de meeuw,
de koekoek en de kaketoe,
de marter en de maraboe.

Zijn eigen sluwe gang
gaat de slang.
Ja, alle dieren gaan er in
en Noachs hele huisgezin.
God wil hen wel bewaren
en voor de zondvloed sparen.
Gebed van de zondag met Lied 680
Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O heilige Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
1ste lezing uit Genesis 8, 1-13
1Toen dacht God weer aan Noach en aan alle
wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn
bevel begon er een wind over de aarde te
waaien, waardoor het water afnam. 2De bronnen
van de oervloed en de sluizen van de hemel
werden gesloten, zodat het ophield met
regenen. 3Geleidelijk vloeide het water weg van
de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te
zakken. 4Op de zeventiende dag van de zevende
maand liep de ark vast op het
Araratgebergte. 5Het water zakte voortdurend
verder, en op de eerste dag van de tiende maand
werden de toppen van de bergen zichtbaar.
6
Na verloop van veertig dagen deed Noach het
venster dat hij in de ark had aangebracht
open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en
weer vliegen totdat de aarde droog
was. 8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of

het water verder gedaald was. 9Maar de duif kon
nergens een plekje vinden waar ze kon
neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug
in de ark, want overal op de aarde was nog water.
Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar
weer bij zich in de ark. 10Hij wachtte nog zeven
dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen
de avond kwam ze bij hem terug – met een jong
olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het
water op de aarde verder gedaald was. 12Weer
wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif
nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem
terug. 13In het zeshonderdeerste jaar van Noachs
leven, op de eerste dag van de eerste maand, was
het water van de aarde verdwenen. Noach
maakte het dak van de ark open en keek rond –
de aarde was drooggevallen.
‘What a wonderful world’
(Louis Armstrong)
I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world
I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world
The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying, "How do you do?"
They're really saying
"I love you"
I hear babies cry
I watch them grow
They'll learn much more
Than I'll never know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world
Oh yeah

2de lezing uit Genesis 9, 12-16
12En

dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende
generaties het teken zijn van het verbond tussen
mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13ik
plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken
zijn van het verbond tussen mij en de
aarde. 14Wanneer ik wolken samendrijf boven de
aarde en in die wolken de boog zichtbaar
wordt, 15zal ik denken aan mijn verbond met jullie
en met al wat leeft, en nooit weer zal het water
aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen
vernietigt. 16Als ik de boog in de wolken zie
verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende
verbond tussen God en al wat op aarde
leeft. 17Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken
van het verbond dat ik met alle levende wezens
op aarde gesloten heb.’

elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar
sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel
dronken zijn.’
Lied 701
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.
Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.
Verkondiging, met Preekbingo
‘Somewhere over the rainbow’
(Israel Kamakawiwo’ole)

Lied 701
Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.
3de lezing uit Handeling 2, 1-8; 12-13
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit
de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort
vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen
werden vervuld van de heilige Geest en
begonnen op luide toon te spreken in vreemde
talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die
afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze
raakten geheel in verwarring omdat ieder de
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen
taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal
Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen
spreken over Gods grote daden? 12Verbijsterd en
geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan

Ooh-ooh-ooh
Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dream of
Once in a lullaby
Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
And the dreams that you dream of
Dreams really do come true
Someday I'll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top that's where
You'll find me
Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
And the dream that you dare to
Oh why, oh why can't I? I…
Someday I'll wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top that's where you'll find
me
Somewhere over the rainbow way up high
And the dream that you dare to
Why, oh why can't I? I…

Ooh-ooh-ooh

Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Lied 695
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
gebed
Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
gebed
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.
gebed
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.
Stilte
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!
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.
Lied 672
Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.

Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.
Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.
Zegen
Allen: Amen
Muziek Orgel & Trompet
Na het orgelspel verlaten wij, OP AANWIJZING
VAN DE MEDEWERKERS, de kerk.
Goed was het vandaag hier te zijn. Wij wensen
elkaar een mooie zondag en een goede week.
Bij de uitgang, buiten de kerk, staan tafels
waarop voor iedere bezoeker een kleurrijke
steen ligt met daarop de tekst ‘Houd moed, heb
lief’.
Collecte – wordt verdeeld over de drie
wijkgemeentes
1: Diaconie / Kerk en Vluchteling
Wij kennen allemaal de noodkreten van
vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet
terug kunnen naar het land van herkomst.
Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk
en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld
wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben
voor medische zorg. Het noodfonds kan in die
gevallen ondersteunen met een vergoeding van
medische kosten. Op deze pinksterzondag steunt
u met uw bijdrage deze mensen, die al wat langer
in Nederland wonen.
2: Kerk
3: Kerk in Actie / Zending / Stimuleren
Bijbellezen (Egypte)
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken
zijn schaars en daardoor lezen mensen
nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders
om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een
bijbelboek en de kinderen maken een opdracht.

Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden
prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen
een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele
familie Bijbellezen.
Er zijn 3 mogelijkheden om uw collectegeld aan
uw kerk te geven.
• Overmaken van uw bankrekening naar de
bankrekening van de wijkkas
Rekening NL87INGB 0008 8540 69. Dit
nummer is speciaal geopend voor collectes.
Wij verdelen uw bijdrage tussen
kerk/diaconie/ wijkkas volgens de wonderlijke
traditionele verdeling 42/31/27.
• Overmaken via een giftenformulier en iDEAL.
U kunt betalen via de
link: https://site.skgcollect.nl/292/gift/formuli
er.html?id=7418 of scan
de QR code met uw
smartphone QR scanner
(NIET met uw bank-app).
Kies daarna voor browse
website. U wordt dan
automatisch doorgeleid naar SKGcollect.
• Overmaken via de APPostel app. U kunt de
app downloaden via de Google-Play-Store of
de Apple-store. Ook makkelijk te vinden
via www.skgcollect.nl (menu -> naar appostel> scrol naar beneden voor link naar app). De
eerste keer is het wat lastig, daarna gaat het
bijna vanzelf.

Bloemengroet
Deze zondag gaan de kerkbloemen met een
hartelijke groet naar de volgende
gemeenteleden:
Jachtlaankerk:
· Dhr. en mw. A.J. Lanting
· Dhr. en mw. P. Stoop
Grote Kerk:
· Mevr. J. Mulderij-Hulshof
· Mevr. A.S. Ubels
Goede Herderkerk:
· Dhr. en mw. E.M. Imlabla
· Mw. G. Kamminga-Reitsma

Foto Festival 2021 in de Grote Kerk
Het tweejaarlijks foto Festival van Apeldoorn
Photo is op 15 mei 2021 van start gegaan. Het
thema is zeer actueel: “In Beperking Toont Zich
De Meester”
Werk van Adriaan Holsappels hangt aan de
Koninginnelaan zijde. Foto’s die in het Griftdal zijn
gemaakt en op een zeer persoonlijke manier zijn
ontwikkeld. Adriaan gebruikte koffie en water uit
de Grift hiervoor.
Daar tegenover aan de Loolaan zijde hangen de
foto’s van Oscar de Wit-Snijder. Hij kreeg de
mogelijkheid om zeer oude bibliotheken in
Nederland en Engeland te fotograferen.
Zijn bewerking van de foto’s is zijn uniek. Hij
werkt op een manier die hij niet prijsgeeft.
Meer over deze expositie en over de expositie van
Annie Elisssen in gebouw Irene kunt u op de
website www.grotekerkapeldoorn.nl lezen en
zien.

