LITURGIE

BEGINWOORDEN

9 augustus 2020 - 10.00 uur

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.

Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk
Voorganger: ds. Annelies Jans
Ouderling: Ienke Bogerd
Muziek: organist Dirk Boer,
pianist Gery Versteegt, en zanggroep
Te volgen via
Youtube: https://youtu.be/C_stSW-EKY8
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12:30 - 13:45u
In de kerk kan helaas
niet meegezongen worden

- allen gaan staan

LIED 93: 4

Allen, gesproken:

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
- allen gaan zitten

MOMENT VOOR JONG EN OUDER
GEBED EN KINDERLIED: 356, 1, 2, 3, en 6
O God die uit het water
in het begin
de aarde hebt geroepen
de grote toekomst in:
Refrein: Heer, ontferm u over ons
en over onze kinderen.

MUZIEK
WELKOM

O God die uit het water,
de grote vloed,
een ark vol leven hebt gered
en alles was weer goed: refrein

LIED: 93, 1-3
De Heer is koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

O God die door het water,
de Rode Zee,
uw volk de vrije doortocht gaf,
uw wolk trok met hen mee: refrein
O God die in het water
van de Jordaan
uw Zoon hebt aangewezen
om allen voor te gaan: refrein
Het kinderpakket:
https://drive.google.com/folderview?id=1ZRyaPMGK
BlvO8o77Ul2St_PYtkNqQJou

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT
V: … Zo bidden wij:
A: Vervul ons met uw Geest.
Geef adem en moed aan mensen. Amen.

LEZING: Mattheus 14: 22-33
22

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de
boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de
overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen
had weggestuurd. 23Toen hij hen weggestuurd
had, ging hij de berg op om er in afzondering te
bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal
alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van
de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van
de
tegenwind,
door
de
golven
25
geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam
hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen
de leerlingen hem op het meer zagen lopen,
raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en
schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak
Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet
bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het
bent, zeg me dan dat ik over het water naar u
toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte
uit de boot en liep over het water naar Jezus
toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind
was, werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen
strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en
zei:
‘Kleingelovige,
waarom
heb
je
getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de
wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich
voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods
Zoon!’
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: 352, 1, 2, 3, 5 en 7
Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.
Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk’re nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!
Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,

zanggroep

draag ons naar de overkant.
Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.
Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

allen,
gesproken

zanggroep

OVERDENKING
‘Break in de preek’: LIED 918
Stem die de stenen breekt,
tijding in duist’re nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.
Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.
Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.
Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

LIED: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’,
1 en 3 Liedboek voor de Kerken ’73: gez. 487
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

GEBEDEN
V (na elke bede): … Zo zeggen, zo bidden wij:
A: Hoor ons bidden, God, en luister.
Wees nabij in licht en duister.
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.

MUZIEK
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:

MEDEDELINGEN

SLOTLIED: 416

- allen gaan staan

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zanggroep

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Komende vieringen
16 aug. ds. Michiel de Leeuw
23 aug. ds. Annelies Jans
30 aug. ds. Bert Schüssler
6 sept. ds. De Leeuw, ds. Schüssler, ds. Jans

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
ZEGEN
A: Amen, ja, amen!

allen,
gesproken

gesproken
- allen gaan zitten

Houd de berichtgeving van uw eigen kerk
in de gaten, via website, nieuwsbrief
en andere kanalen.

