
        LUTHERSE KERK  APELDOORN 
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     Zondag V na Trinitatis 
Vierde zondag van de zomer 
                
        muziekdienst 12.00 uur 

                
 
Welkom en mededelingen 
 
Consistoriegebed 
 
Klokgelui, waarna  
Musica pro Deo: 
Liebster Jesu wir sind hier (BWV 730) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
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:  
 
	   Bezoekt	  ge	  de	  aarde,	  gij	  overstroomt	  haar,	  	  
	   gij	  maakt	  haar	  overvloedig,-‐	  	  
	   Gods	  greppel	  is	  vol	  water,	   	  
	   gij	  grondvest	  hun	  koren,	  	  
	   ja,	  zo	  grondvest	  gij	  haar.	  	  	  (Psalm 65,10)	  

g:  zingt het introïtuslied: Gezang 764 
'een zaaier ging uit om te zaaien' 
tekst: Willem Barnard  melodie: Frits Mehrtens 
 

 
 
 
Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van tevoren 
de weg van het zaad in de schoot. 
 
(solo) 
Het wordt op de wegen vertreden, 
het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, 
de vogels van boven af. 
 
De lage, de hoge gevaren 
bedreigen het kiemende graan, 
maar soms kan het openbaren 
de zin van het aardse bestaan. 
 
 
 
 
 

(solo) 
Er is geen verwachting van leven, 
tenzij in de dood van het zaad, 
wij moeten de aarde vergeven 
dat zij ons sterven laat. 
 
O zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 
 
 
v: herhaalt de intochtsantifoon 
 

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

 



  
(Gezang 302a) 
 

 
  
Groet en gebed  (we blijven staan) 

 
         De    Heer    met    u     al-len!            Zijn  Geest met  uw  geest 
 
v:  bidt het zondagsgebed (staande) 
 
Heer God, 
wat Gij in deze aarde uitzaait 
dat zult Gij oogsten 
als uw dag gekomen is. 
en al wat Gij begonnen zijt 
hier in ons midden, 
Gij zult het ook voltooien. 
Dat hopen en verwachten wij van U 
omwille van Jezus, 
de zoon der mensen 
die Gij hebt voltooid 

en die, boven verwachting, 
onze toekomst is geworden 
levend en wel bij U 
vandaag en allen dagen. 
AMEN 
 
Inleiding op de lezingen en de muziek 
 
Musica pro Deo: 
Allein Gott in der Höh sei Ehr à 2 Clav. et Ped. (BWV 
676) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
	  
	  
Eerste lezing: Jesaia 55, 6-13 
	  
6	   Zoekt	  de	  ENE	  terwijl	  hij	  zich	  laat	  vinden,-‐	  	  
	   roept	  de	  ENE	  aan	  terwijl	  hij	  nabij	  is!	  	  
7	   De	  boosdoener	  verlate	  zijn	  weg,	  	  
	   de	  man	  van	  onheil	  zijn	  gedachten;	  	  
	   hij	  kere	  terug	  naar	  de	  ENE	  	  
	   	   en	  die	  zal	  zich	  over	  hem	  ontfermen,	  	  
	   naar	  onze	  God	  	  
	   	   want	  die	  vergeeft	  veelvuldig.	  	  
8	   Want	  mijn	  gedachten	  zijn	  niet	  uw	  gedachten	  	  
	   en	  uw	  wegen	  niet	  mijn	  wegen!-‐	  	  
	   tijding	  van	  de	  ENE.	  	  
9	   Want	  zoals	  de	  hemelen	  hoger	  zijn	  	  
	   	   dan	  de	  aarde,-‐	  	  
	   zó	  zijn	  mijn	  wegen	  hoger	  dan	  uw	  wegen	  	  
	   en	  mijn	  gedachten	  dan	  uw	  gedachten!	  	  
10	   Ja,	  	  
	   zoals	  neerdaalt	  de	  regen	  en	  de	  sneeuw	  	  
	   	   uit	  de	  hemel,	  	  
	   en	  daarheen	  niet	  terugkeert	  	  
	   dan	  nadat	  hij	  de	  aarde	  heeft	  gelaafd,	  	  
	   haar	  heeft	  doen	  baren	  en	  laten	  uitspruiten,-‐	  	  
	   en	  zaad	  heeft	  gegeven	  aan	  de	  zaaier	  	  
	   en	  brood	  aan	  de	  eter,-‐	  	  
11	   zó	  zal	  mijn	  woord	  zijn	  	  

	   dat	  wegtrekt	  uit	  mijn	  mond:	  	  
	   het	  keert	  niet	  ledig	  tot	  mij	  terug,-‐	  	  
	   dan	  nadat	  het	  gedaan	  heeft	  wat	  mij	  behaagt	  	  
	   en	  heeft	  doen	  lukken	  	  
	   	   waarvoor	  ik	  het	  uitzond.	  	  
12	   Ja,	  in	  vreugde	  zult	  ge	  wegtrekken,	  	  
	   in	  vrede	  worden	  voortgeleid;	  	  
	   de	  bergen	  en	  de	  heuvels	  	  
	   zullen	  voor	  uw	  aanschijn	  uitbreken	  in	  gejubel,	  	  
	   alle	  bomen	  des	  velds	  in	  de	  handen	  klappen.	  	  
13	   In	  plaats	  van	  het	  doornbos	  	  
	   	   schiet	  een	  cipres	  op;	  	  
	   in	  plaats	  van	  de	  distels	  	  
	   	   schiet	  een	  mirteboom	  op;	  	  
	   worden	  zal	  dat	  voor	  de	  ENE	  tot	  een	  naam,	  	  
	   tot	  een	  eeuwig	  teken,	  	  
	   	   dat	  niet	  wordt	  weggemaaid.	  	  
	  
 
Psalmgezang: Psalm 65: 1, 5 en 6 
(met orgelimprovisatie) 
 

 



Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 
 
Gij kroont het jaar van uw genade. 
Waar Gij getreden zijt 
tooit de woestijn zich met een wade, 
de heuvels zijn verblijd. 
De weidegrond is wit van schapen, 
het dal van koren blond. 
Dit is het land door U geschapen, 
uw lof schalt in het rond. 
 
 
Epistellezing:  1 Korintiërs 15, 35-45	  
 
35	   Maar,	  zal	  iemand	  zeggen,	  	  
	   hoe	  zullen	  de	  doden	  ontwaken?-‐	  	  
	   met	  wat	  voor	  lichaam	  zullen	  zij	  komen?	  	  
36	   O	  onverstand!-‐	  wat	  je	  zelf	  zaait	  	  
	   wordt	  niet	  levend	  gemaakt	  	  
	   als	  het	  niet	  afsterft;	  	  
37	   en	  wat	  je	  zaait,-‐	  	  
	   het	  is	  niet	  het	  lichaam	  dat	  het	  zal	  wórden	  	  
	   dat	  je	  zaait	  	  
	   maar	  een	  naakte	  korrel,	  	  
	   bijvoorbeeld	  van	  tarwe	  of	  een	  van	  de	  	  
	   andere	  granen.	  	  
38	   En	  God	  geeft	  daaraan	  een	  lichaam	  	  
	   zoals	  hij	  heeft	  gewild,	  	  
	   en	  wel	  aan	  ieder	  van	  de	  zaden	  	  
	   een	  eigen	  lichaam.	  	  
39	   Alle	  vlees	  is	  niet	  hetzelfde	  vlees,	  	  

	   nee,	  dat	  van	  mensen	  is	  anders;	  	  
	   anders	  is	  het	  vlees	  van	  beesten,	  	  
	   anders	  is	  het	  vlees	  van	  vogels,	  	  
	   weer	  anders	  dat	  van	  vissen.	  	  
40	   Zo	  ook	  hemelse	  lichamen	  	  
	   en	  aardse	  lichamen;	  	  
	   nee,	  de	  heerlijkheid	  van	  de	  hemelse	  	  
	   is	  verschillend	  	  
	   en	  die	  van	  de	  aardse	  lichamen	  	  
	   is	  verschillend.	  	  
41	   Anders	  is	  de	  heerlijkheid	  van	  een	  zon,	  	  
	   anders	  is	  de	  heerlijkheid	  van	  een	  maan,	  	  
	   en	  weer	  anders	  de	  heerlijkheid	  van	  sterren;	  	  
	   want	  ster	  verschilt	  van	  ster	  in	  heerlijkheid.	  	  
42	   Zo	  ook	  de	  opstanding	  van	  de	  doden:	  	  
	   gezaaid	  wordt	  in	  vergankelijkheid,	  	  
	   ontwaakt	  wordt	  in	  onvergankelijkheid;	  	  
43	   gezaaid	  wordt	  in	  on-‐eer,	  	  
	   ontwaakt	  in	  heerlijkheid;	  	  
	   gezaaid	  wordt	  er	  in	  zwakheid,	  	  
	   ontwaakt	  in	  kracht;	  	  
44	   gezaaid	  wordt	  een	  bezield	  aards	  lichaam,	  	  
	   er	  ontwaakt	  een	  geestelijk	  lichaam;	  	  
	   als	  er	  een	  bezield	  aards	  lichaam	  is	  	  
	   is	  er	  ook	  een	  geestelijk	  lichaam;	  	  
45	   zo	  is	  er	  ook	  geschreven:	  	  
	   ‘de	  eerste	  mens,	  Adam,	  	  
	   werd	  tot	  een	  levende	  aardse	  ziel’	  (Gen.	  2,7),-‐	  	  
	   de	  laatste	  Adam	  tot	  een	  	  
	   levendmakende	  geest.	  	  
 
 
 
Lied: Gezang 625 
'Groen ontluikt de aarde' 
Tekst: John Macleod Campbell Crum  
'Now the green blade rise' 
Vertaling: Sytze de Vries 
Melodie: Frankrijk 15de eeuw 'Noël nouvelet' 
 
 
 

(Solo:) 

 
 
Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 
Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 
 
Vers voor het evangelie 
 
V:	  	  	  amen,	  amen,	  ik	  zeg	  u:	  	  
	   als	  de	  graankorrel	  niet	  valt	  in	  de	  aarde	  	  
	   en	  sterft,	  	  
	   dan	  blijft	  híj	  alléén;	  	  
	   maar	  als	  hij	  sterft	  	  
	   draagt	  hij	  overvloedig	  vrucht;	  	  	  (Joh	  12,	  24)	  	  
    Halleluja! 



 
g: 

 

       Hal - le - lu -   ja       Hal - le - lu -   ja 
 
Evangelielezing:  
Matteüs	  13,	  1-‐9	  en	  18-‐23	  
	  
1.	  Op	  die	  dag	  	  
	   komt	  Jezus	  het	  huis	  uit	  	  
	   en	  heeft	  zich	  bij	  de	  zee	  neergezet.	  	  
2	   En	  er	  verzamelen	  zich	  bij	  hem	  vele	  scharen	  	  
	   zodat	  hij	  in	  een	  boot	  stapt	  	  
	   om	  te	  kunnen	  zitten;	  	  
	   heel	  de	  schare	  heeft	  op	  de	  oever	  	  
	   gestaan.	  	  
3	   En	  hij	  spreekt	  tot	  hen	  vele	  dingen	  uit	  	  
	   in	  zinnebeelden;	  hij	  zegt:	  	  
	   zie,	  de	  zaaier	  is	  uitgegaan	  	  
	   om	  te	  zaaien;	  	  
4	   en	  terwijl	  hij	  zaait	  	  
	   vallen	  er	  (zaden)	  langs	  de	  weg,	  	  
	   en	  de	  vogels	  komen	  	  
	   en	  eten	  ze	  op;	  	  
5	   maar	  andere	  vallen	  op	  de	  rotsen,	  	  
	   waar	  ze	  niet	  veel	  aarde	  hebben,	  	  
	   en	  meteen	  komen	  ze	  op	  	  
	   omdat	  ze	  geen	  diepte	  van	  aarde	  hebben;	  	  
6	   maar	  als	  de	  zon	  opkomt	  verschroeien	  ze,	  	  
	   en	  doordat	  ze	  geen	  wortel	  hebben	  	  
	   drogen	  ze	  uit;	  	  
7	   maar	  andere	  vallen	  op	  de	  dorens;	  	  
	   de	  dorens	  komen	  op	  en	  verstikken	  ze;	  	  
8	   maar	  weer	  andere	  	  
	   vallen	  op	  de	  góede	  aarde	  	  
	   en	  geven	  hun	  vrucht	  af:	  	  
	   deels	  honderd-‐,	  deels	  zestig-‐,	  	  
	   deels	  dertigvoudig;	  	  
9	   wie	  oren	  heeft	  moet	  horen!	  	  
	  

18	   Gíj	  dus,	  hóórt	  	  
	   het	  zinnebeeld	  van	  de	  zaaier;	  	  
19	   bij	  al	  wie	  het	  woord	  van	  het	  koninkrijk	  	  
	   hoort	  en	  niet	  verstaat,	  	  
	   komt	  de	  boze	  en	  rooft	  	  
	   wat	  gezaaid	  is	  in	  zijn	  hart;	  	  
	   dat	  is	  hij	  die	  langs	  de	  weg	  gezaaid	  is;	  	  
20	   maar	  hij	  die	  op	  de	  rotsbodem	  gezaaid	  is	  	  
	   dat	  is	  hij	  die	  het	  woord	  hoort	  	  
	   en	  het	  meteen	  met	  vreugde	  aanneemt;	  	  
21	   maar	  hij	  heeft	  geen	  wortel	  in	  zich,	  	  
	   nee,	  hij	  is	  iemand	  van	  het	  moment;	  	  
	   wanneer	  er	  een	  verdrukking	  woedt	  	  
	   of	  een	  vervolging	  omwille	  van	  het	  woord,	  	  
	   struikelt	  hij	  meteen;	  	  
22	   maar	  hij	  die	  in	  de	  dorens	  is	  gezaaid,	  	  
	   dat	  is	  hij	  die	  het	  woord	  hoort,	  	  
	   en	  de	  zorg	  voor	  deze	  wereldtijd	  	  
	   en	  het	  bedrog	  van	  de	  rijkdom	  	  
	   verstikt	  het	  woord,	  en	  hij	  wordt	  vruchteloos;	  	  
23	   maar	  die	  in	  de	  góede	  aarde	  is	  gezaaid,	  	  
	   dat	  is	  hij	  die	  het	  woord	  hoort	  	  
	   en	  het	  verstaat,-‐	  	  
	   die	  dan	  ook	  vruchtdraagt	  	  
	   en	  deels	  honderd-‐,	  deels	  zestig-‐	  	  
	   en	  deels	  dertigvoudig	  aanmaakt!	  	  
tot	  zover	  ......	  
 
g: 

 

       Lof   zij    de  Heer       Lof   zij    de  Heer  
 
 
Minipreek 
 
 
Lied 773 
'Van grond en vuur zult Gij ons maken' 
tekst: Huub Oosterhuis 
melodie: Antoine Oomen 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
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  
 Jesu, meine Freude (BWV 610) 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

 
 
 
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:  Gezang 678: 1-5 
'Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde' 
Tekst: Jan Wit 
Melodie: Psalm 101 
 

 
 

De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 
 
De regen zal, de vroege en de spade, 
u teken zijn van goedheid en genade. 
De beken zwellen en de vijvers zijn 
weer koel en rein. 
 
Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 
 
Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden. 
De oude mannen dromen onomwonden. 
De jongelingen zien een vergezicht 
van vrede en licht. 



 
Heenzending en zegen  
beantwoord met:  
 

 
 
 
 
Sortie: improvisatie 
Toccata, uit: Sonata da Chiesa 
Marius Monnikendam (1896-1977)  
 
 
 
In deze dienst: 
 
Orgel:  Floris van Gils 
 
Sopraan: Roos van Herrewegen 
Altus: Jochem Baas 
Tenor: Theo van Willigenburg 
 
Voorganger: ds Pieter Oussoren 
Ouderling: Paul Roomer 
Diaken: Lisette van der Laan 
Koster: Huib van Iwaarden 
 
 
 
 
Colofon 
 
Twee van de drie Schriftlezingen zijn genomen uit 
de  
Naardense Bijbel, 12de druk (Skandalon 2017).  

De Naardense Bijbel is ook (kostenloos) via 
internet te raadplegen en te downloaden: 
www.naardensebijbel.nl. 
 
 
Zondag	  13	  september	  2020	  
Mendelssohn's	  vocale	  juwelen	  
	  
Felix	  Mendelssohn	  Bartholdy	  werd	  in	  1809	  	  
geboren	  in	  een	  van	  oorsprong	  Joods	  gezin	  dat	  
zich	  (met	  z'n	  allen)	  in	  1816	  Luthers	  liet	  
dopen.	  Hij	  bleek,	  net	  als	  zijn	  zus	  Fanny,	  een	  
groot	  muzikaal	  talent.	  Al	  voor	  zijn	  13de	  jaar	  
had	  hij	  verschillende	  werken	  gecomponeerd.	  
Mendelssohn	  was	  het	  die	  als	  dirigent	  Bach	  
herontdekte	  en	  die	  in	  1829	  (als	  twintigjarige!)	  
met	  succes	  een	  uitvoering	  gaf	  van	  de	  
Matthäuspassion,	  de	  eerste	  uitvoering	  van	  dit	  
oratorium	  sinds	  Bachs	  dood	  in	  1750.	  	  
In	  1830	  schreef	  hij	  hij	  de	  koraalcantate	  Aus	  
tiefer	  Not	  schrei'	  ich	  zu	  dir	  (op	  23.	  nr	  1)	  
waarvan	  delen	  in	  de	  Muziekdienst	  zullen	  
klinken.	  
Maar	  hoogtepunt	  zijn	  de	  Drie	  Geistliche	  Lieder	  
die	  hij	  in	  1840	  componeerde	  voor	  alt-‐solo,	  	  
koor	  en	  orgel:	  Laß,	  o	  Herr,	  mich	  Hilfe	  
finden,	  Deines	  Kind's	  Gebet	  erhöre	  en	  Herr,	  wir	  
traun	  auf	  deine	  Güte.	  	  
	  

	  
	  
Solist	  op	  13	  september	  is	  de	  19-‐jarige	  
countertenor	  Hanno	  Egger,	  die	  na	  een	  jaar	  
studie	  aan	  de	  Academie	  voor	  Muzikaal	  Talent	  
werd	  toegelaten	  tot	  de	  hoofdvakstudie	  zang	  
aan	  het	  Utrechts	  Conservatorium.	  
	  
Het	  vierstemmig	  koor	  wordt	  gecompletteerd	  
door	  Lisa	  Groothedde,	  sopraan,	  Theo	  van	  
Willigenburg,	  tenor	  en	  Ardaan	  Derksen,	  
bariton.	  
Organist	  is	  Bob	  van	  der	  Linde.	  
Voorganger	  is	  ds.	  Pieter	  Oussoren	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  	  


