LITURGIE
Zondag 6 september 2020 – 10.00 uur
Gezamenlijke slotviering van de Jachtlaankerk,
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk

De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!
•

We gaan staan

Voorgangers: ds. Bert Schüssler, ds. Annelies Jans
en ds. Michiel de Leeuw
Ouderling van dienst: Thea Mous
Diaken: Joost Derks
Orgel en piano: Toon Hagen en Arie Kooiman
M.m.v.: Zanggroep uit onze drie kerken
Solozang: Martine Brussee

•

Stil gebed

•

We gaan zitten

Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/mun6H0dv36Y
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12:30 - 13:45 uur

•

Kyriëgebed, uitlopend in LB 851 : 1, 2, 3, 4, 7, 8

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw blijft voor altijd
A: En niet loslaat het werk van zijn handen.

IN DE KERK KAN HELAAS NIET MEEGEZONGEN
WORDEN. THUIS WEL!

1. De ontmoeting
•

Orgelspel

•

Begroeting namens de kerkenraad

•

Zingen: 971

1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.
3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.

3. Uw naam Ik-zal-nabij-zijn
gaat heel de wereld rond –
wilt Gij ook zijn waar wij zijn,
hier, in dit Babylon?
4. Hebt Gij ons afgeschreven,
hebt Gij ons uitgedaagd?
Dit menselijke leven,
wie heeft er om gevraagd?
7. Hier zal de hoop vervliegen,
geloof zal zijn gedaan –
wat overblijft is liefde.
Breekt zo de morgen aan?
8. De schaduw en de schuld zijn
ten laatste afgelegd.
Zullen wij dan gehuld zijn
in U, Gij levend licht?

•

Glorialied: LB 146a: 1 en 4

1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
4. Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

•

Zingen: 691: 2 en 3

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
•

1e Schriftlezing: Mattheus 18 : 15 - 20

15

2. De lezingen en de verkondiging
V: De Heer is met u allen!
A: Zijn vrede is met u!
•

Moment voor jong en ouder
Link naar filmpje en werkvormen:
https://drive.google.com/folderview?id=1hLi25Bh4cQJJJ-ZsUQXHitNM14rrULE

•

Kinderlied: “Wij gaan op weg met God”

Als een van je broeders of zusters tegen je
zondigt, moet je die daarover onder vier ogen
aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor
de gemeente behouden. 16Luisteren ze niet,
neem dan een of twee anderen mee, zodat de
zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van
ten minste twee getuigen. 17Als ze naar hen niet
luisteren, leg het dan voor aan de gemeente.
Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren,
behandel hen dan zoals je een heiden of een
tollenaar behandelt.
18
Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend
verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al
wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel
ontbonden zijn. 19Ik verzeker het jullie nogmaals:
als twee van jullie hier op aarde eensgezind om
iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in
de hemel het voor hen laten gebeuren. 20Want
waar twee of drie mensen in mijn naam samen
zijn, ben ik in hun midden.’
•

•

Gebed in beurtspraak en zang bij het openen
van de Schrift:
V: God, uw Geest waait als een wind
A: op vleugels van de vrede,
V: als adem die ons leven doet
A: deelt ons een onrust mede
V: die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
A: een koele bries die zuivert.

Zingen: LB 974: 1 en 2

1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.
2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

•

2e Schriftlezing: Romeinen 12 : 9 - 21

9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het
kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb
elkaar lief met de innige liefde van broeders en
zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat
uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u
aanvuren door de Geest en dien de
Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u
om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
14
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen
niet. 15Wees blij met wie zich verblijdt, heb
verdriet
met
wie
verdriet
heeft. 16Wees
eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet
uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw
eigen inzicht.
17
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer
voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor
zover het in uw macht ligt, alles in het werk om
met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen
wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat
God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat
de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen,
ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger
heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft,
geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende
kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen
door het kwade, maar overwin het kwade door
het goede.
•

Zingen: LB 974 : 3 en 4

3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.
4. Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.
•

Overdenking, met preekbingo

•

Solo: “Straks bijeen”, een lied geschreven in
coronatijd (Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman)

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.
3. Het verzamelen

•

Voorbeden, afgewisseld met een gesproken
gebedsacclamatie (door allen):
“God van ons leven, wijs ons een weg
om te gaan. Open ons een vergezicht.”
Stil gebed
Onze Vader

•

Mededelingen

•

We gaan staan

•

Zingen: 967 : 1, 5, 6

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.
5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm u, Heer.
6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.
•

Zegen, besloten met uitspreken:
Allen: Amen!

•

We gaan zitten voor een toegift, een lied speciaal
geschreven voor deze slotdienst en gezongen
door de drie voorgangers, op de melodie van
“Wat de toekomst brengen moge”
1. Toen corona ons verraste,
sloegen wij de handen ineen,
Grote Kerk, Jachtlaan én Goede Herder,
vierend werden wij samen één.
Eerst vanuit onze eigen gebouwen,
toen steeds vanuit de Grote Kerk,
hielden wij op Youtube de lofzang gaande
van Gods grote scheppingswerk.
2. Exodus gidste ons door de lockdown,
want tjonge, wat bleek dit boek actueel.
De tocht naar de vrijheid van ’t volk Israël
leek onze weg naar bevrijding wel.
Al duurt het hoop’lijk geen veertig jaren,
want we zijn nu al coronamoe.
Toch zal ‘t nog heel wat geduld van ons vragen,
voordat we bevrijd zijn van ‘t virusgedoe.
3. Na vandaag scheiden onze wegen,
samen voor ons eigen wordt het nou.
Hopelijk brengt ons dat net zoveel zegen
ieder in ‘t eigen vertrouwde gebouw.
Jachtlaankerkers, Grote Kerkers,
Goede Herder-schaapjes, bedankt
dat wij samen de eenheid vierden
die het evangelie van ons verlangt.
4. Wat de toekomst brengen moge,
houd moed, heb lief en wees samen sterk.
Dan zullen wij eens de vruchten oogsten
van ons geloof, hoop en liefdewerk…

COLLECTE:
Bij de uitgang: 1. Kerk in actie – Werelddiaconaat
(Ghana), 2. Kerk; 3. Wijkkas
Thuis over te maken naar: NL24ABNA0437038769
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn
Of middels deze QR code:

