LUTHERSE KERK APELDOORN
13 juni 2021
Tweede Zondag na Trinitatis
Jazzmuziekdienst 12.00 uur

Ik wil u minnen, ENE, o mijn sterkte,
3 ENE, mijn steenrots en mijn bastion;
die maakt dat ik ontkom, mijn God,
mijn rots, bij hem vind ik toevlucht,
mijn schild, de hoorn van mijn heil,
mijn hoge burcht!
4 Geloofd zij hij, ik riep tot de ENE:
van mijn vijanden
werd ik gered!

Welkom en mededelingen
Consistoriegebed
Klokgelui, waarna
Musica pro Deo door Het Orgel Trio
Improvisatie over 'Oh, when the saints' (traditional)
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:

5 Banden des doods hadden mij omvat,
belials-beken vielen over mij heen.
6 Banden der hel hadden mij omringd,
worgstrikken des doods
traden mij tegen.
7 In dit nauw riep ik tot de ENE,
tot mijn God kreet ik om bijstand,hij hoorde uit zijn tempel mijn stem,
mijn kreet om hulp
voor zijn aanschijn kwam aan in zijn oor.

v: herhaalt de intochtsantifoon

Daar kwam de Ene mij te hulp.
Hij leidde mij uit in de ruimte;
om zijn behagen in mij
schonk hij mij de vrijheid. (Psalm 18,19b en 20)
cantor: zingt de introïtuspsalm Psalm 18, 1-7
(psalmreciet met improvisatie door Het Orgel Trio)
(Voor de koorleider,
v. de dienaar van de E NE,
v. David,
die voor de E NE onder woorden bracht
de woorden van deze zang,ten dage dat de E NE hem ontrukte
aan de greep van al zijn vijanden,
aan de hand van Saul;
2 hij zegt:)
1

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

mijn zegen over jouw telgen,4 en uitspruiten zullen ze als tussen gras,als wilgen langs sloten vol water.
5 Deze zal zeggen ‘van de ENE ben ik’
en die zal zich laten roepen
met de naam Jakob,een derde
schrijft op zijn hand ‘van de ENE’
en zal de toenaam Israël aannemen.

(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

De Heer met u

Lied: Gezang 608
(tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen)

(we blijven staan)

al-len!

Zijn Geest met uw geest

v: bidt het zondagsgebed (staande)

Gij, die antwoordt als wij tot U roepen
en nieuwe hoop schenkt
in uw Woord van vergeving,
gesproken door profeten en apostelen,
wij bidden U:
veroordeel ons niet,
maar bevrijd ons
door uw Woord vol goedheid
in hem die ons thuisbrengt bij U,
onze broeder, uw zoon Jezus
AMEN
Inleiding op de lezingen en de muziek
Musica pro Deo door Het Orgel Trio
Red cross - Charlie Parker (1920-1955)
Eerste lezing: Jesaia 44, 1-5
1 Maar nu: hoor, Jakob, mijn dienaar,en Israël, die ik heb uitgekozen!
2 Zo heeft gezegd de ENE, die je gemaakt heeft
en gevormd van de moederschoot af,
die je helpt:
vrees niet, mijn dienaar Jakob,
Jesjoeroen, die ik heb uitgekozen!3 want ik zal water gieten op wat dorst lijdt
en beekjes over wat verdroogd is;
ik giet mijn geest uit over je zaad,

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Epistellezing: Handelingen 8, 3-17
3 Saulus is bezig gebleven
de vergadering te verwoesten;
her en der huizen binnentrekkend
sleept hij mannen en vrouwen mee
en geeft ze over ter bewaking.
4 Zij dan die wel worden verstrooid
komen overal
en verkondigen het woord.
5 Maar Filippus komt terecht
in de stad van Samaria
en predikt aan hen de Gezalfde.
6 Maar eensgezind zijn de scharen
gaan vasthouden aan de dingen die
door Filippus worden gezegd
door ernaar te horen
en te kijken naar de tekenen
die hij heeft gedaan.
7 Want velen
van wie onreine geesten hebben,met grote stem schreeuwend
zijn die weggegaan,en vele verlamden en kreupelen
worden genezen;
8 maar er geschiedt uitbundige vreugde
in die stad.
9 Maar: zomaar een man
met de naam Simon
is voorheen in de stad geweest
als een bedrijver van magie
die het volk van Samaria versteld deed staan
door van zichzelf te zeggen dat hij
een groot iemand was;
10 aan hem hielden allen zich vast,
van klein tot groot, zeggend:
deze is de kracht van God
en de roep daarvan is groot!
11 Maar ze hebben zich aan hem vastgehouden
doordat hij hen geruime tijd
met de magieën versteld deed staan.
12 Maar toen zij gingen geloven
in wat Filippus verkondigde
over het koninkrijk van God
en de naam van Jezus Christus,
hebben zij zich laten dopen,
mannen zowel als vrouwen.
13 Maar ook Simon zelf gaat geloven,

en eenmaal gedoopt
is hij volhardend bij Filippus gebleven;
hij aanschouwt zowel tekenen als
grote krachten die geschieden,en heeft versteld gestaan.
14 Maar als de apostelen in Jeruzalem
horen dat Samaria
het woord van God heeft aanvaard,
zenden ze Petrus en Johannes
naar hen uit;
15 die dalen af en bidden voor hen
dat zij heilige geest mogen aannemen.
16 Want die is nog op niemand van hen
gevallen, zij zijn alleen gedoopt
in de naam van de Heer Jezus.
17 Dán
leggen zij hun de handen op,en zij hebben heilige geest
mogen aannemen.

Vers voor het evangelie
V:

g:

Waterstromen
wellen op in de woestijn,
beken
in de steppe;
spiegelend land
wordt een moerassig meer,
een streek van dorst
tot fonteinen van water.
Halleluja! (Jesaia 35, 6b-7a)

Hal - le - lu - ja

Hal - le - lu - ja

(allen staan op)

Evangelielezing: Johannes 4,5-26

2
3
4
5
6

7

Zodra het dan de Heer ter kennis komt
dat de Farizeeërs hebben gehoord
dat Jezus meer leerlingen maakt en doopt
dan Johannes,
-hoewel Jezus zelf niet heeft gedoopt:
nee, zijn leerlingen,verlaat hij Judea
en gaat hij weg, weer naar Galilea.
Maar hij heeft door Samaria moeten komen.
Dus komt hij aan bij een stad van Samaria
die Sichar heet,- naast het gebied
dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven.
Maar daar is een bron van Jakob geweest;
welnu, vermoeid van het lopen,
zo is Jezus bij de bron gaan zitten;
het is ongeveer het zesde uur geweest.
Er komt een vrouw, uit Samaria,

om water te scheppen;
Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!8 want zijn leerlingen zijn weggegaan,
de stad in, om etenswaren te kopen.
9 De vrouw dan, de Samaritaanse,
zegt tot hem:
hoe kunt u, die een Judeeër bent,
van mij te drinken vragen!een vrouw die een Samaritaanse is!
Judeeërs gebruiken immers niets samen
met Samaritanen!
10 Jezus antwoordt en zegt tot haar:
als u wist van de gave van God
en wie het is die tot u zegt
‘geef mij te drinken!’,
dan zou ú het hém vragen
en zou hij het u gegeven hebben:
levend water!
11 Zij zegt tot hem:
heer, een schepbak hebt u niet
en de put is diep,waar hebt u het dan vandaan,
het levende water?12 ú bent toch niet groter dan
onze vader Jakob,
die ons de put gegeven heeft
en er zelf uit heeft gedronken,
en zijn zonen en zijn fokvee óók?!
13 Jezus antwoordt en zegt tot haar:
al wie drinkt van dit water
zal wéér dorst krijgen;
14 maar al wie zal drinken van het water
dat ík hem zal geven
krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid,nee, het water dat ik hem zal geven
zal in hem worden
een bron van water dat opwelt
tot eeuwig leven!
15 De vrouw zegt tot hem:
heer, geef mij dat water,dat ik geen dorst meer krijg
en niet hierheen hoef te komen
om te scheppen!
16 Hij zegt tot haar:
ga, roep uw man en kom hierheen!
17 De vrouw antwoordt en zegt:
ik heb geen man!
Jezus zegt tot haar:
dat zegt u fraai, ‘ik heb geen man’,
18 want vijf mannen hebt u gehad,
en die u nu hebt is uw man niet;
het is waar wat u hebt gezegd!
19 De vrouw zegt tot hem:
heer, ik aanschouw
dat u een profeet bent, u!20 onze vaderen hebben aanbeden
op deze berg,
en júllie zeggen dat te Jeruzalem
de plaats is waar men moet aanbidden!
21 Jezus zegt tot haar:

geloof mij, vrouw,
het uur komt dat jullie
noch op deze berg noch in Jeruzalem
de Vader zullen aanbidden;
22 júllie aanbidden zonder te weten wat,
wíj weten wat wij aanbidden;
de redding is immers uit
de Judeeërs;
23 nee, het uur komt en is er nu
dat de waarachtige aanbidders
de Vader zullen aanbidden
in geestkracht en waarachtigheid,
want naar hen die hem zó aanbidden
is de Vader op zoek;
24 God is geestkracht,
en wie hem aanbidden
moeten aanbidden
in geestkracht en waarachtigheid!
25 De vrouw zegt tot hem:
ik weet dat (de) Messias komt,
hij die Gezalfde heet;
wanneer die zal komen
zal hij ons dat alles aankondigen!
26 Jezus zegt tot haar:
ík ben het,die tot u spreekt!
tot zover de Schriftlezingen......

g:

Lof zij de Heer

Zeer Korte Preek

Lof zij de Heer

Lied: Gezang 653: 1, 3 en 7
(tekst: Ad den Besten; melodie 'Wer nun den lieben
Gott lässt walten' -Georg Neumark)
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.

Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Slotlied:
Rots waaruit het leven welt
Gezang 911

Oorspronkelijke tekst: Augustus M. Toplady (1770-1778)
Vertaling: Willem Barnard
Melodie: Thomas Hastings (1784-1872)

Opwekking tot geven
Uw bijdrage is broodnodig!
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekening nummer NL93ABNA0531127818
t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Lutherse Kerk
Apeldoorn
Musica pro Deo voorafgaande aan de gebeden
door Het Orgel Trio
Orange – Charles Mingus (1922-1979)
Gebeden
gebed over de gaven
voorbeden (telkens met gezongen responsie)

Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud.
Gij die naakten overkleedt,
die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.

Als ik eens het leven laat
en de adem mij ontgaat,
als mijn oog gebroken is,
als mijn ziel gedoken is
in de dorre doodsvallei,
o Gij rots, wees daar nabij!
Heenzending en zegen
beantwoord met:

Sortie: Billy’s Bounce Charly Parker/Dion Nijland

In deze dienst:
Het Orgel Trio:
Berry van Berkum - orgel
Steven Kamperman - klarinet
Dion Nijland - bas
Voorganger: ds Pieter Oussoren
Cantor: Theo van Willigenburg
Ouderling: Maarten Brand
Diaken: Anna Leentfaar
Koster: Huib van Iwaarden

Zondag 11 juli 2020 - 12.00 uur
Zesde zondag na Trinitatis

Het verhaal van de Psalmen
Voor Luther vormden de psalmen het hart van de Bijbel
en het hart van het geestelijke leven. Als Augustijner
monnik heeft hij de Latijnse psalmen dagelijks gebeden
en hij moet ze wel uit het hoofd hebben gekend na zeven
jaar in het klooster van de Augustijnen in Erfurt te
hebben geleefd en meegezongen te hebben in het
koorgebed (van 1505-1512). Als Luther professor wordt
in de Bijbelse theologie aan de Universiteit van
Wittenberg (1512-1517) houdt hij dan ook eerst colleges
over de Psalmen (1551/1516). Als predikant van de
Wittenbergse stadskerk (vanaf 1514) en als Reformator
(vanaf 1517) preekt hij wekelijks over de psalmen waren
altijd twee zondagse diensten). De meeste van die (er
preken zijn ook gepubliceerd.
In de huidige Lutherse liturgie spelen psalmteksten nog
steeds een belangrijke rol (denk aan de zondagsantifoon
en de introïtuspsalm). Maar Lutheranen hebben verder
niet zoveel met de psalmen. Misschien omdat die teveel
worden geassocieerd met het calvinisme. Dat is jammer,
want juist op de psalmteksten zijn de meeste
schitterende composities gemaakt, ook door Lutherse
componisten. Denk maar aan Bachs cantate BWV 1083
(waarin de berijmde tekst van psalm 51 wordt gezongen
op de melodie van Pergolesi's Stabat Mater) of aan
Mendelssohns Wie der Hirsch schreit (Psalm 42),
Warum toben die Heiden (Psalm 2) en Mein Gott,
warum hast du mich verlassen (Psalm 22). Maar ook
oude componisten en eigentijdse musici schreven en
schrijven nog steeds muziek geïnspireerd door de oude
Geneefse melodieën of hymnen waarin psalmteksten
zijn verwerkt.
In deze muziekdienst horen we drie jonge musici die de
psalmen met de paplepel kregen binnengegoten: organist
Maurits Bunt bespeelt het Leeflangorgel en Lisa Bunt
(sopraan) laat samen met Harald Bunt (gamba) horen
hoe mooi de psalmmelodieën zijn waarover Maurits
speelt.
Voorganger in de dienst is dr. Theo van Willigenburg.
Volg het programma van de muziekdiensten ook op
www.luthersekerkapeldoorn.nl

