Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door –
neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord met macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Voorganger: ds. Michiel de Leeuw
Ouderling van dienst: Sylvia van der Hoeven
Diaken: Piet Stoop
Begin van de dienst: Ineke van Zeist
Orgel en piano: Roland Zeilstra en Chris Stellaard
m.m.v.: Zanggroep uit de JLK, o.l.v. Martine Brussee

4. Koning, uw rijk is zo nabij –
open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

LITURGIE
Zondag 16 augustus 2020 – 10.00 uur

Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/9YNxZi754rs
Kerkomroep.nl > Apeldoorn > Grote Kerk
Kerkradio Apeldoorn FM 87,6, 12:30 - 13:45 uur



We gaan staan



Stil gebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat.

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


We gaan zitten



Kyriëgebed, besloten met: JLB 27



Glorialied: JLB 60 : 1 en 5

1. De ontmoeting


Orgelspel



Zingen: LB 598

Dans nos obscurités,
alume le feu qui ne s'éteint jamais,
ne s'éteint jamais. (x2)
Vertaling:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (x2)


Begroeting namens de kerkenraad



Zingen: LB 837: 1, 2, 4

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

5. Gij gaf de Geest als bron van kracht,
de Geest van leven, liefde, macht,
die zevenvoud genade bracht
voor allemaal!
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=1ZSWHFu11Hv8MIkl55uXwUv0bJ_zQIVV



Kinderlied: “Wij gaan op weg met God”



Gebed in beurtspraak bij het openen
van de Schrift:
V: U bent de bron die in het dorre zand
én uit de harde rots opwelt,
A: die ons toestroomt en ons laaft!
V: U bent het leven zelf, U lest de dorst
van wie oprecht U zoeken.
A: Ontspring ook zo
in wat wij bidden, zingen, zeggen.
V: Wel in ons op als vreugde
die ook ónze droogte overwint.
A: Geef ons te drinken van U zelf,
V: door Jezus Christus, onze hulp.
A: Amen.





Zingen: LB 146: 1, 3, 5

1 Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

Zingen: LB 62b

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.
Vertaling:
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen
Mijn heil komt van Hem.
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.


En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4
Want dit zegt de HEER:
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5
hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6
En de vreemdeling die zich met de HEER
heeft verbonden om hem te dienen
en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de HEER te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7
hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten
‘Huis van gebed voor alle volken’.
8
Zo spreekt God, de HEER,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen
dan al bijeengebracht zijn.

1e Schriftlezing: Jesaja 56 : 1 - 8

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!

1

Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3
De vreemdeling die zich met de HEER
heeft verbonden, laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’


21

2e Schriftlezing: Mattheüs 15 : 21 – 28

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied
van Tyrus en Sidon.
22
Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische
vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb
medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld door een
demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig.

Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen
hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze
maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde:
‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen
van het volk van Israël.’
25
Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer
en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet
goed om de kinderen hun brood af te nemen en het
aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer,
maar de honden eten toch de kruimels op die van de
tafel van hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus
haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal
ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar
dochter genezen.

I love my dog as much as I love you
But you may fade, my dog will always come through





Zingen: LB 942

Na, na, na, na, na, na, nana
Na, na, na, na, na, na, nana
I love my dog, baby, I love my dog
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
I said, I love my dog, baby, I love my dog
Baby, I love my dog
3. Het verzamelen
Voorbeden, afgewisseld met JLB 40

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen met uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?

Stil gebed
Onze Vader


Mededelingen



We gaan staan



Zingen: JLB 72

I love my dog as much as I love you
But you may fade, my dog will always come through



Na, na, na, na, na, na, nana
Na, na, na, na, na, na, nana

Zegen, besloten met uitspreken:
Allen: Amen!



We gaan zitten voor het slotorgelspel.
Op aanwijzing verlaten we de kerk

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Overdenking



Solo: “I love my dog” – Cat Stevens

I love my dog as much as I love you
But you may fade, my dog will always come through
All he asks from me is the food to give him strength
All he ever needs is love and that he knows he'll get
So, I love my dog as much as I love you
But you may fade, my dog will always come through
All the pay I need comes a-shinin' through his eyes
I don't need no cold water to make me realize that

Collecte: Beiroet
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente te Apeldoorn, o.v.v. noodhulp Libanon.
Of middels deze QR Code:

Vieringen komende zondagen vanuit de Grote Kerk:
23 aug.
30 aug.
6 sept.

ds. Annelies Jans
ds. Bert Schüssler
ds. Michiel de Leeuw, ds. Bert Schüssler én ds. Annelies Jans:
gezamenlijke slotdienst!

