
         LUTHERSE KERK  APELDOORN 
             
      zondag 9 mei 2021 
 
 Zesde zondag van Pasen 
       Vocem Jucunditatis 
'Met een stem van luid gejuich' 
                
        muziekdienst 12.00 uur 

                
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
 
Musica pro Deo:  
Tebe Poem (Te Deum) -  
Muziek: Sergei Rachmaninov  
Arrangement:Jelle Stellingwerf 
 
Tebe poem 
Tebe blagoslovim 
Tebe blagodarim, Gospodi 
I molim Ti sia, Bozhe nash. 
 
Wij bezingen U,  
Wij loven U, 
Wij danken U, Heer 
en aanbidden U, onze God. 
 
Voorbereiding: 
lector:  In de naam van de Vader en de Zoon  
  en de heilige Geest! 
gem.:  Amen! 
l: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
l:  bidt een voorbereidingsgebed 
g:  MACHTIGE GOD, SCHENK ONS UW GENADE! 
l:  Amen 
l:  leest de intochtsantifoon:  
 
 Verkondig het met een stem van gejuich, 
 laat het horen,  
 laat het weten tot aan de einden der aarde: 
 De HEER koopt zijn dienaar Jacob vrij. 
 Halleluja (Jesaia 48,20b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g:  zingt het introïtuslied: Psalm 66: 1 en 3 
'Breek, aarde, uit in jubelzangen' 
 

 
 
Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

 
 
 
 



Kyrie 
v: roept op tot lofprijzing en gebed 
 
(staande zingen we:)  

 

  
(Gezang 302:1) 
 
      God in den hoog' alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
 
 
Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande)   
 
O God, van U alleen komt alle goeds. 
Verhoor ons gebed,  
dat wij door uw genade bedenken welke de rechte weg is  
en die ook ten einde toe gaan onder uw leiding. 
Door Jezus Christus, onze Heer,  
in de gemeenschap van de heilige Geest. 
 
AMEN 
 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musica pro Deo:  
Nearer my God to thee 
Nader mijn God tot u 
Tekst: Sara Flower Adams (1805-1848) 
Melodie: Lowell Mason (1792-1872) 
Arrangement: Sybolt de Jong 
 
De tekst is geïnspireerd door het verhaal over  
aartsvader Jacob (Genesis 28,11-12),  
die in een droom engelen een ladder zag opklimmen 
en weer afdaalden. Bovenaan 
de ladder ontwaarde Jacob de ENE die aan Jacobs 
nageslacht het land Kanaän beloofde. 
Sybolt de Jong gebruikte voor dit arrangement 
alleen het eerste coupolet 
 

 
 
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! 
E'en though it be a cross that raiseth me; 
Still all my song shall be nearer, my God, to Thee, 
Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! 
 
Nader mijn God, bij U zij steeds mijn bee; 
zij 't levenspad soms ruw,gaat Gij maar mee. 
Dan kent mijn ziele rust, mij van Uw trouw bewust, 
wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsvree. 
 
 
 
Eerste lezing: 1 Samuël 18, 17-24 en 28-30 
 
17	   Dan	  zegt	  Saul	  tot	  David:	  	  
	   ziehier,	  mijn	  grootste	  dochter,	  Merav,	  	  
	   	   haar	  zal	  ik	  aan	  jou	  geven	  tot	  vrouw;	  	  
	   alleen:	  wees	  mij	  tot	  een	  ‘zoon	  van	  vermogen’	  	  
	   en	  voer	  oorlog	  in	  de	  oorlogen	  van	  de	  ENE!-‐	  	  
	   Saul	  heeft	  bij	  zichzelf	  gezegd:	  	  
	   niet	  míjn	  hand	  moet	  tegen	  hem	  zijn,	  	  
	   laat	  de	  hand	  van	  de	  Filistijnen	  	  
	   	   maar	  tegen	  hem	  zijn!	  	  
••	  	  
18	   David	  zegt	  tot	  Saul:	  	  
	   wie	  ben	  ik	  en	  wat	  is	  mijn	  leven,	  	  
	   en	  de	  familie	  van	  mijn	  vader	  in	  Israël,-‐	  	  
	   dat	  ik	  schoonzoon	  van	  de	  koning	  zal	  worden?	  	  
19	   Maar	  het	  geschiedt:	  	  
	   als	  het	  de	  tijd	  is	  om	  Sauls	  dochter	  Merav	  	  
	   	   aan	  David	  te	  geven,	  	  
	   is	  zij	  al	  aan	  Adriël	  de	  Mecholaliet	  	  
	   	   tot	  vrouw	  gegeven.	  	  
20	   Dan	  krijgt	  Sauls	  dochter	  Michal	  David	  lief;	  	  
	   als	  ze	  dat	  aan	  Saul	  melden	  	  
	   is	  dit	  spreken	  recht	  in	  zijn	  ogen.	  	  



21	   Saul	  zegt:	  ik	  ga	  haar	  geven	  aan	  hem,	  	  
	   	   dan	  wordt	  zij	  hem	  tot	  een	  valstrik	  	  
	   en	  krijgt	  hij	  de	  hand	  	  
	   	   van	  de	  Filistijnen	  tegen	  zich!	  	  
	   Saul	  zegt	  tot	  David:	  	  
	   ten	  tweeden	  male	  	  
	   	   kun	  je	  mijn	  schoonzoon	  worden:	  	  
	   	   vandaag!	  	  
22	   En	  Saul	  gebiedt	  zijn	  dienaren:	  	  
	   spreekt	  tersluiks	  tot	  David	  en	  zegt:	  	  
	   zie,	  de	  koning	  heeft	  behagen	  in	  je	  gevonden	  	  
	   en	  al	  zijn	  dienaren	  hebben	  je	  liefgekregen:	  	  
	   welnu,	  word	  de	  schoonzoon	  van	  de	  koning!	  	  
23	   Dan	  spreken	  	  
	   Sauls	  dienaren	  voor	  Davids	  oren	  	  
	   deze	  uitspraken;	  	  
	   en	  David	  zegt:	  	  
	   is	  het	  gering	  geworden	  in	  uw	  ogen	  	  
	   	   om	  schoonzoon	  van	  de	  koning	  te	  worden?-‐	  	  
	   ik,	  een	  man	  arm	  en	  gering!	  	  
24	   Sauls	  dienaren	  melden	  dit	  aan	  hem	  	  
	   	   en	  zeggen:	  	  
	   met	  deze	  uitspraken	  heeft	  David	  gesproken!	  	  
	  
28	   Saul	  ziet	  in	  en	  beseft:	  	  
	   de	  ENE	  is	  met	  David,-‐	  	  
	   en	  Sauls	  dochter	  Michal	  	  
	   	   heeft	  hem	  lief	  gekregen.	  	  
29	   Reden	  voor	  Saul	  om	  nog	  méér	  	  
	   te	  vrezen	  voor	  Davids	  verschijning;	  	  
	   zo	  wordt	  Saul	  David	  tot	  vijand,	  al	  zijn	  dagen.	  	  
••	  	  
30	   Trokken	  de	  vorsten	  der	  Filistijnen	  uit,-‐	  	  
	   dan	  geschiedt	  het,	  zo	  vaak	  ze	  uittrokken:	  	  
	   David	  is	  voorspoediger	  geweest	  	  
	   	   dan	  alle	  dienaren	  van	  Saul	  	  
	   en	  zijn	  naam	  wordt	  zeer	  dierbaar.	  	  
	  
 
Musica pro Deo 
 
Come Love, come Lord 
Tekst:  Richard Crashaw (c1612-1649) 
Muziek: Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
Arrangement: Sybolt de Jong 
 
Come love, come Lord  werd oorspronkelijk geschreven 
voor tenor en piano. Later maakte Ralph Vaughan 
Williams een versie voor strijkkwartet. Sybolt de 
Jong baseerde zijn arrangement (voor bariton, 
altviool en twee harmoniums) op die latere versie. 
 
Come Love, come Lord, and that long day  
for which I languish, come away.  
When this dry soul those eyes shall see  
and drink the unseal'd source of Thee,  
when glory's sun faith's shades shall chase,  
then for Thy veil give me Thy face. 
 
 
 

Epistellezing: 1 Johannes 4, 7-12 
 
7	   Geliefden,	  laten	  wij	  elkaar	  liefhebben,	  	  
	   omdat	  de	  liefde	  uit	  God	  is,	  	  
	   en	  ieder	  die	  liefheeft	  is	  uit	  God	  geboren	  	  
	   en	  kent	  God;	  	  
8	   wie	  niet	  liefheeft,	  	  
	   heeft	  God	  niet	  leren	  kennen,-‐	  	  
	   omdat	  Gód	  liefde	  is.	  	  
9	   Hierin	  is	  de	  liefde	  Gods	  	  
	   onder	  ons	  verschenen,	  	  
	   dat	  God	  zijn	  Zoon,	  de	  eniggeborene,	  	  
	   tot	  de	  wereld-‐op-‐orde	  heeft	  gezonden	  	  
	   opdat	  wij	  door	  hem	  zullen	  leven.	  	  
10	   Hierin	  bestaat	  de	  liefde:	  	  
	   niet	  dat	  wíj	  God	  hebben	  liefgehad,	  	  
	   nee,	  dat	  híj	  óns	  heeft	  liefgehad	  	  
	   en	  zijn	  Zoon	  gezonden	  heeft	  	  
	   als	  zoenoffer	  voor	  onze	  zonden.	  	  
11	   Geliefden,	  als	  God	  ons	  	  
	   zó	  heeft	  liefgehad,	  	  
	   moeten	  ook	  wíj	  elkander	  liefhebben.	  	  
12	   Niemand	  heeft	  ooit	  God	  aanschouwd:	  	  
	   als	  wij	  elkander	  liefhebben	  	  
	   verblijft	  God	  onder	  ons	  	  
	   en	  is	  zijn	  liefde	  onder	  ons	  volmaakt	  geworden.	  	  
 
 
Vers voor het evangelie 
	  
V:  Onze Vader, trouwe Heer,  
zie uit uw hemel op ons neer;  
breng ons als uw kind’ren bij elkaar,  
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond  
opwellen uit des harten grond. 
(Vater unser im Himmelreich,  
Martin Luther, Liedboek 1973, lied 48, vers 1) 
 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
(allen staan op) 
 
Evangelielezing: Marcus	  16,	  9	  en	  15-‐20	  
	  
9	   Maar	  nadat	  hij	  vroeg	  op	  de	  eerste	  van	  de	  week	  	  
	   is	  opgestaan	  	  
	   verschijnt	  hij	  het	  eerst	  aan	  Maria	  Magdalena,	  	  
	   bij	  wie	  hij	  zeven	  demoníeën	  	  
	   heeft	  uitgeworpen.	  	  
	  
15	   Dan	  zegt	  hij	  tot	  hen:	  	  
	   trekt	  uit	  tot	  heel	  de	  geordende	  wereld	  	  
	   en	  predikt	  de	  evangelieverkondiging	  	  
	   aan	  heel	  de	  schepping:	  	  
16	   wie	  zal	  geloven	  en	  zich	  laat	  dopen	  	  
	   zal	  worden	  gered,	  	  



	   maar	  wie	  niet	  gelooft	  	  
	   zal	  worden	  veroordeeld;	  	  
17	   maar	  déze	  tekenen	  	  
	   zullen	  hen	  die	  geloven	  volgen:	  	  
	   in	  mijn	  naam	  zullen	  zij	  demonen	  uitwerpen,	  	  
	   in	  nieuwe	  talen	  spreken;	  	  
18	   slangen	  zullen	  ze	  optillen	  	  
	   en	  zelfs	  als	  ze	  iets	  dodelijks	  drinken	  	  
	   zal	  het	  hen	  geenszins	  schaden;	  	  
	   kwakkelaars	  zullen	  zij	  handen	  opleggen	  	  
	   en	  die	  zullen	  het	  goed	  hebben!	  	  
19	   Nadat	  hij	  dit	  tot	  hen	  gesproken	  heeft	  	  
	   wordt	  de	  Heer	  Jezus	  dan	  	  
	   ‘opgenomen	  in	  de	  hemel’	  (2	  Kon.	  2,11)	  	  
	   en	  ‘zet	  hij	  zich	  ter	  rechterhand	  van	  God’	  	  
	   (Ps.	  110,1).	  	  
20	   Maar	  zíj,	  zij	  trekken	  uit	  	  
	   en	  prediken	  overal,	  	  
	   terwijl	  de	  Heer	  met	  hen	  meewerkt	  	  
	   en	  het	  woord	  bekrachtigt	  	  
	   door	  de	  tekenen	  die	  erop	  volgen.	  
	  
tot	  zover	  ......	  
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
Lied:  Gezang 706: 1 en 2 
Tekst: Richard Leach- 'Come join the dance of Trinity'  
Vertaling: Sytze de Vries 
Melodie: KINGSFOLD 
 

 
 

 
Zie het gezicht van deze Drie: 
een kind in Betlehem, 
een mens tot bloedens toe gekroond 
buiten Jeruzalem. 
De dans van de Drievuldigheid 
wordt door geen dood gestuit. 
Want stokt ons dansen in het graf, 
ook daar leidt God ons uit. 
 
 
Opwekking tot geven 
 
Uw bijdrage is broodnodig! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening nummer NL93ABNA05311127818 
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk 
Apeldoorn 
 
 
 
Musica pro Deo ter voorbereiding op de gebeden   
 
Abide with me 
Tekst: Henry Francis Lyte (1793-1847) 
Muziek: William Henry Monk (1823-1889) 
Arrangement: Sybolt de Jong 
 
De tekst van Abide vindt zijn oorsprong in het 
verhaal van de Emmaüsganger ut Lucas 24, 13-35. 
Twee leerlingen ontmoeten op weg naar Emmaüs, 
zonder het te weten, de opgestane Christus, die met 
hen meewandelt en hen ondertussen de Schriften 
uitlegt. In Emmaüs vrageh zij hun reisgenoot, die ze 
tot nu toe niet hebben herkend, "bij hen te blijven, 
want het is al avond geworden". Later is de frase 
"Blijf bij ons, Heer, want de avond valt" een bede 
geworden van elke gelovige tot de Verrezene. 
 
Abide with me; fast falls the eventide; 
The darkness deepens; Lord with me abide. 
When other helpers fail and comforts flee, 
Help of the helpless, O abide with me. 
 
Swift to its close ebbs out life’s little day; 
Earth’s joys grow dim; its glories pass away; 
Change and decay in all around I see; 
O Thou who changest not, abide with me. 
 
I fear no foe, with Thee at hand to bless; 
Ills have no weight, and tears no bitterness. 
Where is death’s sting? Where, grave, thy victory? 
I triumph still, if Thou abide with me. 
 
Hold Thou Thy cross before my closing eyes; 
Shine through the gloom and point me to the skies. 
Heaven’s morning breaks, and earth’s vain shadows 
flee; 
In life, in death, O Lord, abide with me. 
 



 
Gebeden 
 
gebed over de gaven 
 
voorbeden (telkens met gezongen responsie) 

 
 
stil gebed   
 
v: Onze Vader  
g: DIE IN DE HEMELEN ZIJT, 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  
 UW RIJK KOME, 
 UW WIL GESCHIEDE,  
 GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE; 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD; 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,  
 GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN; 
 EN LAAT ONS NIET IN VERZOEKING KOMEN,  
 MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 
 

 
 
 
Slotlied: Psalm 150 A 
Tekst: Henry Williams Baker - ' O Praise ye the Lord' 
Vertaling: Gert Landman 
melodie: C. Hubert Parry - LAUDATE DOMINUM 
 

 
Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
 
 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
 
Heenzending en zegen  
beantwoord met (allen): 

 
 
 
Sortie: Improvisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In deze dienst: 
 
Sopraan: Iris Bouman 
Altus: Jochem Baas 
Tenor: Theo van Willigenburg 
Bariton: Elbert de Jong 
 
Leeflangorgel en harmoniums:  
Euwe en Sybolt de Jong  
Altiool: Bas Egberts 
 
Voorganger: ds Jos de Heer 
Ouderling: Paul Roomer 
Diaken: Lisette Roomer 
Koster: Huib van Iwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zondag 13 juni 2021 - 12.00 uur   
Tweede zondag na Trinitatis 
 
Jazzmuziek in de kerk 
 

 
 
 
Het kerkorgel heeft in de Jazz niet echt een 
belangrijke rol en Jazz klinkt ook niet zo vaak in de 
kerk. Toch is het orgel heel geschikt voor dit genre, 
zoals bijvoorbeeld Count Bassie liet horen. 
Organist Berry van Berkum heeft de traditie 
opgepakt en samen met misschien wel de beste 
klarinettist van Nederland, Steven Kamperman, 
richtte hij Het Orgel Trio op, waarbij contrabassist 
Dion Nijland het anker werd tussen de twee 
hoofdrolspelers. 
Het trio zal in de Muziekdienst van 14 juni een 
selectie spelen uit het oeuvre van altsaxofonist 
Charlie Parker (1920-1955). Maar ook grootheden 
als Duke Ellington (1899-1974) zijn te horen. 
Daarnaast bege leiden Berry, Steven en Dion de 
samenzang op swingende en jazzy wijze.  
 
 
 
	  
	  
	  
	  

 


