LITURGIE
30 augustus 2020 – 10.00 uur
Gezamenlijke viering van de Jachtlaankerk,
de Goede Herderkerk en de Grote Kerk.
Voorganger: ds. Bert Schüssler
Namens de kerkenraad:
Muziek: Toon Hagen
Cantor met stemmen, Helga van Cooten
Te volgen via
Kerkomroep.nl / Apeldoorn / Grote Kerk
Kerkradio Apeldoorn – zie hun programmering
+ beeld: https://youtu.be/2VAmGOBXPI0

IN DE KERK KAN HELAAS NIET
MEEGEZONGEN WORDEN

Groet en bemoediging
Vgr:
Allen:
Vgr:
Allen:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer!
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
- gaat u zitten

Lied psalm 105: 3
God, die aan ons zich openbaarde, - koor
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.
Kyriegebed
Allen zeggen:
Onze liefde zal oprecht zijn
Wij verafschuwen het kwaad
Wij zijn het goede toegedaan
Wij hebben elkaar lief
En de ander achten wij hoog (naar Romeinen 12, 9-10)
Glorialied 309a

- koor

Gloria a Dios, gloria a dios, gloria en los cielos!
Gloria a Dios, gloria a dios, gloria en los cielos!
A Dios la gloria por siemprè!
A Dios la gloria por siemprè!
Aleluya, Amén! Aleluya, Amén! Aleluya, Amén!
Aleluya, Amén!
Aleluya, Amén! Aleluya, Amén! Aleluya, Amén!
Aleluya, Amén!

Muziek
Welkom
Drempelgebed
Lied psalm 105: 1, 2

- staande

psalm van de zondag

Loof God de Heer, en laat ons blijde - koor
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.
Vraag naar des Heren grote daden; - koor
zoek zijn nabijheid, zijn genade.
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt,
zijn wonderen ten teken stelt,
volk dat op Abram u beroemt,
met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Kinderpraat & Kinderlied 883

- koor

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
King of kings and Lord of lords, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
Jesus, prince of peace, glory, halleluja.
Het kinderpakket:
https://drive.google.com/folderview?id=1bjapgGhgpq
LMAwbUiggMKVGoLM04SSCR

Gebed van de zondag
Allen zeggen:
Ons enthousiasme zal niet bekoelen.
Wij laten ons aanvuren door de Geest.
U dienen wij.
Door de hoop zijn wij blij.
Vast zullen wij staan.
Onophoudelijk bidden wij. Amen.

Lezing Romeinen 12, 1-8
Paulus, ca 3 - ca 60 van onze jaartelling. Paulus schrijft deze brief aan de
christelijke geloofsgemeenschap in Rome in het jaar 56 of 57.

Lied 973

- koor

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

(naar Romeinen 12, 11-12)

Lezing uit Jeremia 7, 23-28
Jeremia, ca 645 – ca 570 voor het begin van onze jaartelling. Een tijd van
internationale onrust en dreiging voor Jeruzalem. De stad valt in 587. De
profeet waarschuwt, jeremieert, spreekt over inkeer en omkeer.

Lied 177 - Jeremia, Afkomstig uit Anatot, 10 km NW van Jeruzalem.

Daar komt de man uit Anatot,
- koor
hij deelt de woorden uit van God:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Maar niemand luistert naar zijn stem,
in heel Jeruzalem.
Het volk is doof, het volk is blind,
het slaat de woorden in de wind:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Voor vreemde goden knielt het neer;
vergeten is de Heer.
Waarom, o volk van Israël,
waarom is God niet meer in tel?
Hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Hij die ons riep in de woestijn,
wil onze Vader zijn!
De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk,
de scherven brengen geen geluk:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Jeruzalem zal ondergaan.
Er is geen redden aan.
Daar komt de man uit Anatot,
hij deelt de woorden uit van God:
hoor het woord des Heren:
wij moeten ons bekeren.
Maar niemand luistert naar zijn stem,
in heel Jeruzalem.

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Verkondiging
Lied 912
Allen zeggen: Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Koor: Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Koor: Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Koor: Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.
Allen zeggen: Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed en voorbeden
Na iedere beden zeggen wij:
Allen: Doe lichten over ons uw aangezicht
Allen zeggen:
Maak ons volbrengers van uw woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
(vers 2 van lied 838)
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.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Zegen

- staande

Allen: Amen

- gesproken

Muziek

- gaat u zitten

Na de laatste klanken van het orgel verlaten we,
op aanwijzing van de medewerkers, de kerk.

Collecte bij de uitgang:

1. Diaconie; 2. Kerk; 3. Wijkkas
NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente te Apeldoorn
OF middels deze QR Code

Mededelingen
Lied 838
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

- koor

KERKBRIEF
Komende viering vanuit de Grote Kerk
6 september: ds. Michiel de Leeuw, ds. Annelies
Jans, ds. Bert Schüssler – gezamenlijke afronding!
Ruim zes maanden vierden de 3 kerken samen.

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

