
Zondag 23 juni 2019 – Quality Hour 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Thema: Hoe extreem is christen zijn? 

Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Kees Stoop 

Diaken: Manita Staps 

Lector: Ger Boon 

Organist: Reinder Torenbeek 

Lichtdrager: Aafke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZIEK 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WELKOM! 

 

DE LICHTDRAGER STEEKT DE KAARSEN AAN 

Ondertussen zingen we een aantal keer: 

 

WE LEZEN HET GEDICHT  

‘VELE WEGEN KENT HET LEVEN’ 

Naar Dag Hammarskjöld 

 
Vele wegen kent het leven, 
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt. 
Die éne is voor jou, die éne slechts. 
En of je wilt of niet, díe weg heb je te gaan. 
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou. 
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan. 
Met onwil om de kuilen en de stenen, 
met verzet omdat de zon een weg die door ravijnen 
gaat, haast niet bereiken kan. 
Of met de wil om aan het einde van die weg  
milder te zijn en wijzer dan aan het begin. 
De weg koos jou, kies jij ook hem? 
 
WE ZINGEN MEE MET JOHN MAYERS  

‘WAITING ON THE WORLD TO CHANGE’ 

 

Me and all my friends, we're all misunderstood. 

They say we stand for nothing,  

And there's no way we ever could. 

Now we see everything that's going wrong  

with the world and those who lead it. 

We just feel like we don't have the means  

to rise above and beat it. 

 
Refrein: So we keep waiting (waiting),  
waiting on the world to change. (x2) 
 
It's hard to beat the system  
when we're standing at a distance, 
so we keep waiting (waiting), 
waiting on the world to change. 
 
Now if we had the power 
to bring our neighbours home from war,  
they would have never missed a Christmas,  
no more ribbons on their door.  
When you trust your television,  
what you get is what you got,  
‘cause when they own the information, oh,  
they can bend it all they want. 

 
Refrein 
 
It's not that we don't care,  
we just know that the fight ain't 
fair.  
So we keep on waiting (waiting),  
waiting on the world to change.  

 
Refrein 
 
One day our generation 
is gonna rule the population…  
 
Refrein. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 

 

WE OPENEN DE BIJBEL EN LEZEN  

LUKAS 9: 57-62 
 

57Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand te-
gen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook 
gaat.’ 58Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben 
holen en de vogels hebben nesten, maar de Men-
senzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leg-
gen.’ 59Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar 
deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om 
mijn vader te begraven.’ 60Jezus zei tegen hem: 
‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij 
op weg om het koninkrijk van God te verkondi-
gen.’ 61Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, 
maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van 
mijn huisgenoten.’ 62Jezus zei tegen hem: ‘Wie de 
hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, 
is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ 



WE ZINGEN LIED 531:  
‘Jezus die lang het water liep’ 
 
MEDITATIE 
 
DE DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
WE BIDDEN: ‘MAAK ONS HART ONRUSTIG 
GOD’, STIL GEBED, ONZE VADER 
 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt, 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden. 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen dat wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan. 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is uw koninkrijk, 
tot in alle eeuwigheid. 
 

WE COLLECTEREN 
1. Kerk in Actie (Werelddiaconaat)   
Vergeten vluchtelingen in Nigeria  

2. Goede Herderkerk 

3. (Straks bij de uitgang): Wijkkas 

 

De bloemen gaan als groet naar: 

- Mevr. Spijker, en naar  

- Dhr. en mevr. ten Have.  

 

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

TOT SLOT ZINGEN WE MEE MET ‘ZWART WIT’ 

VAN FRANK BOEIJEN: 

 
Hij liep daar in de stad  
's avonds laat. 
Plotseling aan de overkant  
zag hij ze staan.  
Iemand riep ‘Je hoort niet bij ons!’ 
Mes, steek, pijn 
Denk goed na aan welke kant je staat.  
 
Refrein: 
Denk niet wit (denk niet wit),  
denk niet zwart (denk niet zwart),  
Denk niet zwart-wit. 
Denk niet wit (denk niet wit),  
denk niet zwart (denk niet zwart), 
Denk niet zwart-wit, 
Maar in de kleur van je hart.  
 
Donker was de straat  
op weg naar het plein.  
Een taxi, het is te laat,  
het is voorbij. 
Wie wil er bloed op de achterbank  
van de werkelijkheid? 

 

WE ONTVANGEN DE ZEGEN 

Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter haar aan. 

 

TIJD NU VOOR EEN KOPJE KOFFIE  

EN EEN GOED GESPREK! 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

 

 

Vertaling: ‘Waiting on the world to change’ (‘Wachten tot de wereld verandert’) 

 

Mijn vrienden en ik, we worden allemaal verkeerd begrepen. Ze zeggen dat we nergens voor staan, en dat 

we dat ook nooit zullen doen. Maar we zien alles wat er misgaat met de wereld en haar leiders. We hebben 

het gevoel dat we de middelen niet hebben om het te overstijgen en te verslaan. 

Refrein: Dus we blijven wachten (wachten), wachten tot de wereld verandert (2x). 
Het is moeilijk om het systeem te verslaan, wanneer we op een afstandje blijven kijken.  
Dus we blijven wachten (wachten), wachten tot de wereld verandert.  
Maar als we de macht hadden om onze buren terug te halen uit de oorlog, dan zouden ze nooit meer een 
kerst missen, geen linten meer aan hun deur. Wanneer je je televisie vertrouwt, dan is wat je ziet, wat er is, 
want als zij de informatie beheren, o, dan kunnen ze het verbuigen wat ze willen.  
Refrein.  
Het is niet dat het ons niets uitmaakt, we weten gewoon dat de strijd niet eerlijk is. Dus we blijven wachten 
(wachten), wachten tot de wereld verandert. 
Refrein.  
Op een dag zal onze generatie het voor het zeggen hebben. Refrein. 


