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Als je deze viering thuis meebeleeft, kun je vooraf 

een glaasje wijn of vruchtensap en een stukje brood 

klaarzetten voor het Avondmaal. 

 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: 210, 1 en 2 (zanggroep) 

 

God van hemel, zee en aarde   

Vader, Zoon en heil’ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houdt ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

a: en die nooit laat varen het werk dat zijn hand 

 aan heel de schepping begon! 

 

LIED 210: 3 (allen: gesproken) 

 

Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

  

We gaan zitten 

 

 

 

 

KYRIË- EN GLORIALIED: 299j 

1 en 2 (zanggroep), 3 en 4 (allen: gesproken) 

 

Om de mensen en de dieren,   

om de honger en de dood, 

om de kleinen en de groten, 

al uw schepselen in nood, 

 

om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 

roepen wij voor alle volken: 

Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

Eer zij de God van de hemel, 

zijn Naam richt de geschiedenis. 

Eer aan de Koning der volken: 

gloria in excelsis 

 

Vrede bij mensen op aarde,        

waar zijn toekomst al begonnen is. 

Vrede bij kleinen en groten: 

gloria in excelsis 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

LEZING: Mattheus 21:33-46 

 
33Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens 
een landheer die een wijngaard aanlegde en hem 
omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en 
bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem 
aan wijnbouwers en ging op reis. 34Tegen de tijd 
van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar 
de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te 
nemen. 35Maar de wijnbouwers grepen de 
knechten, ze mishandelden er een, doodden een 
ander en stenigden een derde. 36Daarna stuurde 
de landheer andere knechten, een grotere groep 
dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. 37Ten 
slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de 
gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag 
hebben. 38Toen de wijnbouwers de zoon zagen, 
zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom 
op, laten we hem doden en zo zijn erfenis 
opstrijken,” 39en ze grepen hem vast, gooiden hem 
de wijngaard uit en doodden hem. 40Wanneer nu 
de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij 
dan met die wijnbouwers doen?’ 41Ze 
antwoordden: ‘De onmensen! Laat hij ze op een 
mensonwaardige manier ombrengen en de 
wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die 
de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het 
daar de tijd voor is.’ 42Daarop zei Jezus tegen hen: 
‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen 



die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 
geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, 
wonderbaarlijk is het om te zien.” 43Daarom zeg ik u: 
het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en 
gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat 
dragen. 44Wie over die steen struikelt zal gebroken 
worden, en iedereen op wie die steen valt zal worden 
verpletterd.’ 45Toen de hoge-priesters en de 
farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze 
dat hij over hen sprak. 46Ze wilden hem graag 
gevangennemen, maar ze waren bang voor de 
reactie van de volksmassa, daar men hem voor een 
profeet hield. 

 
LIED: 841 

1 (zanggroep), 2 (allen: gesproken) 

 

Wat zijn de goede vruchten,  

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit; 

 

geloof om veel te geven,  

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, de adem in en uit, 

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid. 

 

OVERDENKING: #ikdoe(nietmeer)mee 

 

LIED: 1001 (zanggroep) 

 

De wijze woorden en het groot vertoon, 

de goede sier van goede werken, 

de ijdelheden op hun pauwentroon, 

de luchtkastelen van de sterken: 

al wat hoog staat aangeschreven 

zal Gods woord niet overleven; 

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont 

beschaamt de ogen van de sterken. 

 

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 

dat lachen zullen zij die wenen, 

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 

dat dorst en honger zijn verdwenen –  

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 

die geen vader was, zal vader zijn; 

mensen zullen andere mensen zijn, 

de bierkaai wordt een stad van vrede. 

 

Wie denken durft dat deze droom het houdt, 

een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 

al komt de onderste steen boven: 

die zal kreunen onder zorgen, 

die zal vechten in ’t verborgen, 

die zal waken tot de morgen dauwt –  

die zal zijn ogen niet geloven. 

 

 

 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 
 
GEBEDEN     afgewisseld met: 
 
a:   Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
MEDEDELINGEN 
 
TAFELLIED: 388, 1 en 2 (zanggroep)  
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: zij scheppen geluk!  
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht 
doen: zij scheppen recht en geluk. 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein 
 
NODIGING 
 
LIED: 388, 4 en 5 (zanggroep) 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Refrein 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refrein 
 
VREDEGROET 
 
v:   De vrede van de Heer zij met je! 
a:   Zijn vrede ook met jou! 
 
v:   Een hand op je hart:  
      een teken van verbondenheid,  
      een teken van vrede. 
      Met dat gebaar wensen wij elkaar nu, thuis en 
      in de kerk, het goede.  
       
      Vrede van Christus! 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAFELGEBED 
 
v:   De Eeuwige leeft 
a:   en waakt over ons. 
v:   Wij richten ons op 
a:   en zien uit naar God.  
v:   Dank aan de Eeuwige! 
a:   Met hart en ziel: dank. 
 
v:   Geklaard is de dag, 
      het donker voorbij. 
      Wij zien uw gezicht. 
a:   Licht in onze wereld! 
 
v:   Bij name geroepen, 
      naar buiten gebracht, 
      een weg voor ons uit. 
a:   Herder, die ons voorgaat! 
 
v:   Die onze dorst geneest, 
      vul onze kruiken, 
      een stroom van genade. 
a:   Water, bron van leven! 
 
v:   Die onze honger verzadigt, 
      stil ons verlangen, 
      voed ons met goedheid. 
a:   Brood, dat ons doet leven! 
  
v:   Die ons doorstroomt 
      en ons in bloei zet, 
      rijp ons tot vrucht. 
a:   Wijnstok van de liefde! 
 
v:   Bron en bestemming, 
      trouw die ons draagt 
      voor altijd op adem. 
a:   Waarheid, weg en leven!        
      Amen. 
 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
 
v:   In de nacht voor hij stierf heeft onze Heer Jezus 
      Christus voor zijn vrienden een brood genomen, 
      het gebroken en gezegd: 
a:   ‘Neem en eet. Dit is mijn lichaam,  
      voor jullie gegeven.’ 
v:   Daarna nam Hij de beker en zei: 
a:   ‘Neem en deel. Deze beker is het nieuwe 
      verbond in mijn bloed.’ 
v:   Zo deelden zij toen, en delen wij nu, brood en 
      wijn en zeggen wij: 
a:   ‘Wij nemen hier allen van, tot Zíjn 
      gedachtenis.’ 
 
v:   Als wij dan eten van dit brood en drinken 
      uit deze beker, 
a:   verkondigen wij het sterven en opstaan 
      van onze Heer 
v:   totdat Hij komt: 
a:   wij wachten en weten:  
      de Levende komt. 
 
 

ONZE VADER 
 
We gaan staan 
 

ZEGEN 

Allen antwoorden (gesproken): Amen 
 

SLOTLIED: 425 

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

We gaan zitten 

 
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN 
 
We delen brood en wijn bij het uitgaan van de 
kerk en in de huiskamer. 
 
MUZIEK  
 

 

COLLECTE: 

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,  

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

of middels deze QR code: 

 

 
 

1. Diaconie - Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

2. Goede Herderkerk 

3. Kerk en Israël 

 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. Buitenhuis, en naar 

dhr. en mevr. Hooghordel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


