Zondagsbrief 13 september 2020
Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Orgel / piano : Chris Stellaard
M.m.v.
: Zanggroep JLK
Henk van der Molen

Jachtlaankerk
Te volgen via:
YouTube: https://youtu.be/bstYQn1_CUo
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097

Orde van dienst
1. De ontmoeting
•

Orgelspel

•

Begroeting door ouderling van dienst
Maarten de Graaf

•

Ieder gaat (zo mogelijk) staan

•

Zingen: LB 122: 1, 2

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.
2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
•

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

•

•

Kyriëgebed

•

Glorialied: JLB 53

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

Gebed in beurtspraak bij het openen
van de Schrift:
V: Dat mensen gegaan zijn op uw woord,
de eeuwen door,
A: dat raakt ook óns nog.
V: Dat zij gegaan zijn naar het land van uw
belofte, naar de stad van uw hart
A: dat maakt ook óns nog tot gedrevenen,
gezondenen, pelgrims.
V: Beziel ons als ons hart versaagt,
A: als wij vermoeid zijn en buigen
onder eigen ballast.
V: Geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
A: leg zo uw glimlach over ons bestaan.
Amen.

•

Zingen: LB 274

1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2. Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Ieder gaat zitten
21ste jaargang

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
•

Moment voor de kinderen

•

Link naar het materiaal:
https://drive.google.com/folderview?id=1k4itz
S3rLsQy97M8ieM4ECbN7DLtZRcn

•

Kinderlied:

•

Lezing: Mattheus 18 : 21 - 35

•

Zingen: LB 838 : 1, 3

1. 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.
3. 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.

•

Lezing: Romeinen 14 : 5b – 12

•

Zingen: JLB 46

•
•

Overdenking

•

Piano en zang:
Tom Walker – I will leave a light on

The second someone mentioned
you were all alone
I could feel the trouble coursing
through your veins
Now I know, it's got a hold
Just a phone call left unanswered,
had me sparking up
These cigarettes won't stop me wondering
where you are
Don't let go, keep a hold
If you look into the distance,
there's a house upon the hill
Guiding like a lighthouse
to a place where you'll be
Safe to feel our grace
'cause we've all made mistakes
If you've lost your way
I will leave the light on
Tell me what's been happening,
what's been on your mind
Lately you've been searching for a darker place
To hide, that's alright
But if you carry on abusing,
you'll be robbed from us
I refuse to lose another friend to drugs
Just come home, don't let go
If you look into the distance,
there's a house upon the hill
Guiding like a lighthouse
to a place where you'll be
Safe to feel our grace
'cause we've all made mistakes
If you've lost your way
I will leave the light on
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If you look into the distance,
there's a house upon the hill
Guiding like a lighthouse,
it's a place where you'll be
Safe to feel our grace and if you've lost your way
If you've lost your way (I will leave the light on)
And I know you're down and out now,
but I need you to be brave
Hiding from the truth
ain't gonna make this all okay
I see your pain, if you don't feel our grace
And you've lost your way
I will leave the light on
3. Het verzamelen
•

en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Gebeden
Voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader: JLB 44

•

Zegen

•

Zingen: JLB 79

•

Orgelspel

Collecte
•

Mededelingen door diaken Klazina Dobber

•

Zingen: LB 704

1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De
collecte is deze week bestemd voor:
1.De eerste rondgang is voor de Diaconie
Plaatselijke instellingen (SHM)
Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die
in financiële problemen zijn gekomen. 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. Met uw
bijdrage kan de Diaconie de St.
Schuldhulpmaatje Apeldoorn blijven steunen.

2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
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2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/
Kapel Hoog Soeren (o.a. Pastoraat en
Onderhoud gebouwen)
3.De derde rondgang is voor Jeugdwerk
(Kliederkerk)
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een
oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen
dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg
naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds
meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is
niet voor niets. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s
maken dankzij Kliederkerk kennis met
Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een
warme gemeenschap.

Aansluitend: Fietstocht met Vossenjacht!
Op zondag 20 september vieren we onze
Startzondag! Met een feestelijke viering waarin
HetKoor voor het eerst weer in grotere getale
zingt én aansluitend een mooie, sportieve en
coronabestendige activiteit voor iedereen die
mee wil / kan doen! Er is een speciale fietstocht
uitgezet, met onderweg een aantal leerzame
vragen én een aantal “vossen” om te spotten:
bekende Jachtlaankerkers in bijzondere
uitdossing. Zo is de tocht leuk voor alle leeftijden!
De Fietstocht duurt ongeveer 1 á 1,5 uur. We
starten allemaal ergens tussen 12.30 uur en
13.30 uur en daarmee finishen we allemaal
ergens tussen 14.00 en 15.00 uur bij de
Jachtlaankerk! Daar kan nog een leuk prijsje
worden opgehaald. Meer informatie over de
Fietstocht zoals de routebeschrijving ed. ontvangt
u volgende week. Houd website en nieuwsbrief
dus in de gaten!

U kunt uw collecte overmaken naar
rekeningnummer: NL24ABNA0437038769 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn,
o.v.v. “Jachtlaankerk”
Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR
code (niet met de scanner van uw bank-app). U
wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het
bedrag kunt invullen.

Giften
Giften bestemd voor de diaconie ontvangen we
graag op de rekening nummer
NL 19 RABO 0300 0951 12 ten name van
Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn JLK. Bij
voorbaat dank.
Cor Bouman
Kopij volgende zondagsbrief
zondagsbrief@jachtlaankerk.nl
Annemiek Stoop.
Tel. 055 522 3943
Bloemen
De bloemen van vandaag gaan als groet naar
een aantal leden van onze wijkgemeente.
Zondag 20 september 2020: Startzondag!
Jachtlaankerk
: ds. Michiel de Leeuw

website: www.jachtlaankerk.nl

