Startzondag 12 september 2021
GOEDE HERDERKERK – APELDOORN
Thema: ‘Van U is de toekomst’
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Chris Dijkens
Diaken: Truus Janssen
Lector: Cocky van Hell
Muziek: Gery Versteegt, en cantorij o.l.v. Irma Koch
MUZIEK

LIED: ‘Praise God in his holiness’

De ambtsdragers komen binnen

Praise God in his holiness.
Praise him in the firmament of his power.
Praise him in his noble acts.
Praise him according to his excellent greatness.
Praise him in the sound of the trumpet.
Praise him upon the lute and harp.
Praise him in the cymbals and dances.
Praise him upon the strings and pipe.
Praise him upon the well-tuned cymbals.
Praise him upon the loud cymbals.
Let everything that hath breath praise the Lord.
Glory be to the Father ,and the Son and to the
Holy Ghost. As it was in the beginning is now and
ever shall be, world without end. Amen.

DE DIENST BEGINT
WELKOM
STILTE
LIED: 287, ‘Rond het licht dat leven doet’, 1
1

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
We gaan staan
BEGINWOORDEN
v. Ons begin is in de Ene
a. Die liefde is en grond van ons bestaan
v. Die als een vriend met ons meegaat
a. Die ons draagt door de diepte heen
v. Die nieuwe wegen wijst en toekomst schept
v. De Ene is met je!
a. Ook met jou is de Ene!
We gaan zitten

(vervolg) LIED: 287, 2 en 5
2

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.
5

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

GEBED

psalm 150

DE DIENST VAN HET WOORD
LIED: 295,
eerst gesproken, dan gezongen:
‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’
v. Wees hier aanwezig,
woord ons gegeven, God in ons midden.
a. Dat ik U horen mag met hart en ziel.
v. Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
a. Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
v. Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
a. Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

LEZING: Lukas 11:1-4

DE DIENST VAN HET ANTWOORD

1

AMBTSDRAGERS (HER)BEVESTIGD

Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn
gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen
tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’
2
Hij zei tegen hen:
‘Wanneer jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden
en laat uw koninkrijk komen.
3
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben.
4
Vergeef ons onze zonden,
want ook wijzelf vergeven iedereen
die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
LIED: ‘The kingdom of God is justice and peace’
The kingdom of God is justice and peace
and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us
the gates of your kingdom.
Taizé

LIED 362: ‘Hij die gesproken heeft een woord
dat gáát’, 1 en 2
1

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

GEBEDEN
afgewisseld met:

OVERDENKING: ‘Van U is de toekomst’

v. …Zo bidden wij samen:
a: Van U is de toekomst, kome wat komt.
Stil gebed
Onze Vader

LIED: ‘Onze Vader Verborgen’
Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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

We gaan staan en zingen samen:
LIED: 657, ‘Zolang wij ademhalen’, 1, 2, en 4
1

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank. →

2

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!
4

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

COLLECTE
1. Diaconie: Stichting Schuldhulpmaatjes
Stichting Schuldhulpmaatjes ondersteunt mensen
in financiële problemen. Voor de organisatie van dit
werk, voor bijscholing, en voor training van nieuwe
schuldhulpmaatjes, is geld nodig. De diaconale
collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren,
zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen
volhouden.
2. Kerk
3. Wijkkas
U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel
of middels deze link:

De kinderen en jongeren komen erbij!

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digita
lecollecte.html

ZEGEN
Allen zingen: Amen, amen, amen.

of bij het verlaten van de kerkzaal in de schalen.

We gaan nog even zitten en luisteren naar:

BLOEMENGROET

UITLEG van de activiteiten na deze dienst

De kerkbloemen gaan deze week met een warme
groet naar dhr. en mw. Harmsma, ter
bemoediging, en naar dhr. en mw. Nijhof, met een
hartelijke felicitatie, namens ons allen.

MUZIEK

