
APELDOORN ZINGT
DIENST MET BELANGSTELLENDEN

Zondag 30 april
in de Grote Kerk

aan de Loolaan te Apeldoorn
aanvang 19.00 uur

Thema: Medewerkenden:
Ds. P. M. van der Meulen, voorganger

                        Hand-in-hand Gerwin van der Plaats, organist
Koor Looft de Heere uit Vaassen olv Freddy 
Veldkamp
Johan Bredewout, pianist

-Voor de dienst: Orgelspel

-Samenzang: Joh. de Heer 306: 1,  2 en 3
1. Op bergen en in dalen 2. Zijn trouwe Vaderogen
en overal is God! zien alles van nabij!
Waar wij ook immer dwalen Wie steunt op zijn vermogen,
of toeven daar is God! die dekt en Zegent Hij!
Waar mijn gedachten zweven Hij hoort de jonge raven,
of stijgen daar is God! bekleedt met gras het dal,
Omlaag en hoog verheven, heeft voor elk schepsel gaven
ja, overal is God! ja, zorgt voor gans ’t heelal!

3. Roem, Christen, aan mijn linker- Waar trouwe vriendenhanden
en rechterzijd’ is God! niet redden, daar is God!
Waar ‘k machtloos nederzinke In dood en doodse banden,
of bitter lijd’ , is God! ja, overal is God!

-Koor en samenzang: ELB 122: 1, 2, 3 en 4
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
die galmt door gans Jeruzalem. Hij overwon, die sterke Held.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
de Zoon van God is opgestaan! want Hij is God, bekleed met macht! 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 4. Want nu de Heer is opgestaan, 
want alles, alles is voldaan. nu vangt het nieuwe leven aan, 
Wie in geloof op Jezus ziet, een leven door zijn dood bereid, 
die vreest voor dood en duivel niet. een leven in zijn heerlijkheid. 
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-Welkom en mededelingen (hierna gaat gemeente zo mogelijk staan)

-Intochtslied: LdK 20: 1 en 2
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 2. Hoe goed is ’t hun die bouwen
Komt, heft uw lied’ren aan op Isrels vaste rots,
voor Hem wie alle dingen hun die zich toevertrouwen
altijd ten dienste staan. de trouwe handen Gods.
Ik wil de Heer daarboven Zij hebben ’t heil verkregen,
lofprijzen hier op aard, de allerschoonste schat.
ja, Hem van harte loven, God leidt hen op zijn wegen,
die veilig mij bewaart. hun voet wordt moe noch mat.

-Stil gebed 

-Votum en groet (hierna gaat gemeente zitten)

-Koor en samenzang: Er is een God die hoort ( vers 1 en 2 koor, vers 3 samen)
3. Van oost tot west, van zuid tot noord,      Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, Dat al uw hoop op hem is gericht,
mensenkind, zegt het voort. Jezus is ’t eeuwig licht.

-Gebed om de Heilige Geest

-Koor: -Where no one stands alone
            -De Haven van rust

-Schriftlezing: Psalm 31: 1- 6

-Koor: -Een Toekomst vol van Hoop 

-Meditatie

-Samenzang: Joh. de Heer 5: 1 en 3
1. Al de weg leidt mij mijn Heiland, 3. Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer? door al ’t aardse stormgebruis
Zou ik immer aan Hem twijf’len, en volkomen vreugde wacht mij,
Die mij voortleidt keer op keer? in het zalig Vaderhuis.
Zoete troost en zaal’ge vrede, Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
heb ik steeds op Zijn bevel. aan Zijn voeten nederleg,
‘k Weet wat hier mij overkome, zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Hij maakt alle dingen wel. Jezus leidde m’ al de weg.
‘k Weet wat hier mij overkome, Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
Hij maakt alle dingen wel. Jezus leidde m’ al de weg.

-Meditatie
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-Samenzang: ELB 211: 1, 2, 3, 4, 5, en 6
1. Zoals ik ben, geen andere grond 2. Zoals ik ben, ik wacht niet tot
heb ik, dan ’t woord van uw verbond ik leven kan naar uw gebod.
en dat Gij zelf mij zocht en vond. Gij hebt voor mij uw bloed gestort. 
O Lam van God, ik kom, ik kom! O Lam van God, ik kom, ik kom!

3. Zoals ik ben, arm, blind en naakt, 4. O Lam van God, ik kom, ik kom!
kom ik tot U, die zalig maakt. en wil mij van mijn schuld ontslaan.
Uw liefde heeft mij aangeraakt. Op uw belofte kan ik aan!
O Lam van God, ik kom, ik kom! O Lam van God, ik kom, ik kom!

5. Zoals ik ben, ver weggedwaald,                    6. Zoals ik ben, uw liefde groot,
heeft mij uw liefde achterhaald. zo breed en lang, zo diep en hoog,
Nu ben ik, Heer, van U totaal! is sterker zelfs dan graf en dood!
O Lam van God, ik kom, ik kom! O Lam van God, ik kom, ik kom!

-Koor: -Rise up o Church of God
             -Highland Cathedral

-Geloofsbelijdenis (gemeente gaat zo mogelijk staan)

(hierna gaat gemeente zitten)
-Dankgebed en voorbeden

-Samenzang: Opwekking 581 (gemeente gaat zo mogelijk staan)
1. Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen Refrein:
en is mijn hart, door  zorgen overmand. U heft mij op, zodat ik sta op bergen,
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte, U heft mij op, ja dwars door stormen heen.
totdat U komt en reikt Uw Vaderhand. Ik ben sterk, U draagt mij op Uw schouder.
Refrein U heft mij op, ik ben niet meer alleen!

2. U grijpt mijn hand, als ik dreig weg te zinken. Refrein:
U grijpt mijn hand en trekt mij naar omhoog. U heft mij op, zodat ik sta op bergen,
Ik hoor Uw stem, vol liefde en vertrouwen. U heft mij op, ja dwars door stormen heen.
U voert mij mee, tot aan de hemelboog. Ik ben sterk, U draagt mij op Uw schouder.
Refrein 2x U heft mij op, ik ben niet meer alleen!

U heft mij op, ik ben niet meer alleen!
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-Zegen

-Samenzang: Wilhelmus 
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

-Orgelspel

-Collecte bij de deur en in het midden van de kerk: 
– 1e Diaconaal project – 2e Kerk – 3e Kosten DMB dienst

U bent van harte welkom in het midden van de kerk voor een kop koffie of thee.

Fijn dat u er was. We wensen u een gezegende week toe. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van de DMB diensten stuur dan een

 e-mail naar dmbapeldoorn@gmail.com 

Voor de voortzetting van deze DMB diensten zijn giften welkom op 
NL14 INGB 0003 9354 46 t.n.v. penningmeester DMB Apeldoorn

Wilt u contact met de predikant? 
E-mail : v.dermeulen@gmail.com

De volgende Apeldoorn Zingt wordt gehouden op D.V. 28 mei
eveneens in de Grote Kerk aan de Loolaan te Apeldoorn, aanvang 19.00 uur.

Voorganger: Ds. P. M.van der Meulen, Apeldoorn
Organist: Henk van der Maten
Koor: De Lofzang uit Heerde

Diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via de kerkradio 87,6 MHz kanaal 915 of via www.grotekerkapeldoorn.nl
(luisteromroep)

Contact adres commissie dmbapeldoorn@gmail.com en  www.facebook.nl/dmbapeldoorn
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