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MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED psalm 78: 1, 2 en 24 (Zanggroep) 

 

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. 

Verborgenheden wil ik openbaren, 

een van oudsher ons doorgegeven mare, 

roemrijke daden door de Heer volbracht, 

zijn grote wonderen en zijn grote kracht. 

 

2. Laat ons wat onze vaderen vertelden 

doorgeven en aan onze kinderen melden. 

’t Getuigenis aan Israël geschonken, 

het heil dat van de hemel heeft geklonken, 

het is een licht dat ons ten leven leidt, - 

ons en al wie door ons wordt ingewijd. 

 

24. Ja, Juda heeft Hij tot zijn stam verkoren. 

Hij doet de berg van Sion als een toren 

oprijzen met een glans van tempeltinnen. 

Jeruzalem zal Hij altijd beminnen. 

Hecht als de bergen is zijn heiligdom, 

hecht als de aarde, niemand keert haar om. 

 

We gaan staan 

 

BEGINWOORDEN 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a: die de hemel en aarde gemaakt heeft 

v: de Heer geeft ons de kans opnieuw te beginnen 

a: Op de fundamenten van ons verleden bouwt 

 Hij verder 

v:  De Heer haalt waardevolle bezittingen uit de 

vergetelheid terug. 

a:  en daarmee kunnen we de Heer weer eer 

bewijzen 

v:  Zo hernieuwt de Heer elke dag zijn eeuwige 

liefde 

a:  en zij goedheid en vrede aan ons. Amen 

  

 

We gaan zitten 

 

 

 

 

GEBED OM ONTFERMING 

v: Midden in het leven, 

 maar omgeven door de dood: 

a:  God, wees ons nabij! 

v:  Rijk en welvarend, 

 maar eenzaam en zinloos: 

a:  God, sta ons bij! 

v:  In de ban van de angst 

 en verslaafd aan het eigen gelijk: 

a: God, bevrijd ons! 

v: Een woordeloos zuchten, 

 hulpeloos opzien, 

 in het dal van de donkere doodsschaduw: 

a: God, laat ons niet vallen! 

v: Midden in het leven 

 maar omgeven door de dood: 

a: God, wees ons nabij, 

 laat uw naam onder ons leven 

 en bewaar uw schepping. Amen. 

 
GLORIALIED 869: 1, 6 en 7 (Zanggroep) 
 
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 
 
6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 
 
7. Gij allen die van Christus zijt, 
geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God! 
Geef onze God de ere! 

 

 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

 

 



1e LEZING: Ezra 1 en 3: 1-6 

 

1  

In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van 

Perzië, ging in vervulling wat de HEER Jeremia had 

laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om 

in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het 

volgende besluit bekend te laten maken: ‘Dit zegt 

Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de 

aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij 

gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een 

tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. 

Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, 

zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in 

Juda begeven om er de tempel van de HEER weer 

op te bouwen, de God van Israël, de God die in 

Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling 

verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen 

van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de 

vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt 

boven op de vrijwillige gaven voor de tempel van de 

God die in Jeruzalem woont.’ 

 

Terugkeer naar Jeruzalem 

De familiehoofden van de stammen Juda en 

Benjamin, de priesters en de Levieten, allen die God 

daartoe aanzette, maakten zich gereed om naar 

Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw 

van de tempel van de HEER. Al hun buren 

ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en 

goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, 

nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. 

Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die 

uit de tempel van de HEER afkomstig waren en die 

Nebukadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en 

in de tempel van zijn eigen god had neergezet. Hij 

vertrouwde de teruggave toe aan Mitredat, de 

schatmeester, die ze met een inventarislijst aan 

Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. Het betrof 

dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, 

negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 

vierhonderdtien zilveren bekers van verschillende 

soort en duizend andere voorwerpen, bij elkaar 

vijfduizend vierhonderd voorwerpen van zilver of 

goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de 

ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. 

 

3: 1-6  

Aan het begin van de zevende maand, toen de 

Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, 

verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. 

Jesua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, 

en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en zijn 

verwanten, bouwden het altaar van de God van 

Israël, om daarop te kunnen offeren zoals is 

voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman.  

Ondanks hun angst voor de bevolking van het land 

richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en 

offerden aan de HEER. Ze droegen de brandoffers 

voor de morgen en de avond op, en vierden het 

Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag 

brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zo veel 

offers dus als er voor iedere dag zijn 

voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook 

het dagelijkse offer, het offer op nieuwemaan en de 

offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de 

HEER, en verder alle vrijwillige gaven aan de 

HEER. Al vanaf de eerste dag van de zevende 

maand droegen ze brandoffers op aan de HEER, 

ook al waren de fundamenten van het heiligdom 

van de HEER nog niet gelegd. 

 

ZINGEN: lied 175 (Zanggroep) 

 

1. Wij hebben een sterke stad, 

een stad met muren en schansen, 

wij hebben een sterke stad, 

een stad waar de kinderen dansen 

en waar men muziek maakt en zingt, 

een stad door de Heer omringd. 

 

2. Wie wonen daar in die stad, 

die stad op d' nieuwe aarde? 

Een volk dat de Heer aanbad 

en d' trouw aan zijn roeping bewaarde. 

O poortwachter, open de poort 

voor al wie vertrouwt op zijn woord! 

 

3. Vertrouw op de Heer, vertrouw, 

want eeuwig zal Hij ons dragen. 

De vesting zo hoog gebouwd, 

die heeft Hij ternedergeslagen 

maar mensen die steeds zijn geknecht 

die wandelen hier in 't licht. 

 

4. Rechtvaardigen, hier 's uw stad, 

standvast'gen, hier uw sterkte. 

Een ruimte die niemand mat, 

een toekomst die niemand bewerkte 

dan Israëls Heiland alleen, 

Hij voert de verdrukten 'rheen. 

 

2e LEZING: Matteüs 22: 1-14 

 

Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een 

koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij 

stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten 

uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna 

stuurde hij andere dienaren op pad met de 

opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een 

feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het 

mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus 

naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en 

vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar 

zijn handel. De overigen namen zijn dienaren 

gevangen, mishandelden en doodden hen. De 

koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen 

eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun 

stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn 

dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, 

maar de gasten waren het niet waard genodigd te 

worden. Ga daarom naar de toegangswegen van 

de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je 

tegenkomt.”  



De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel 

mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. 

En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de 

maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie 

er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in 

bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: 

“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet 

eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets 

te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn 

hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en 

gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men 

jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar 

slechts weinigen uitverkoren.”’ 

 

ZINGEN: lied 384 (Zanggroep) 

 

1. Als koning opgetreden 

en heerser van ’t heelal, 

wees dan, o Heer, aanbeden 

met liederen overal! 

 

2. De lichten zijn ontstoken, 

de liefde wordt gevierd, 

het leven is ontloken, 

de bruid heeft zich versierd, 

 

3. zo blakende van minne 

in alle waardigheid: 

het smetteloze linnen 

van de rechtvaardigheid, 

 

4. het ongerepte leven 

gaat blinkende gekleed: 

gewaden saamgeweven 

uit daden die men deed. 

 

5. De bruiloft is gekomen, 

de tafel aangericht, 

vergeten zijn de dromen, 

gedaan is het gericht. 

 

6. En wat is ons geboden 

aan deze blanke dis? 

Die zelf het brood der broden, 

de wijn der ranken is. 

 

7. Hoe zalig die zich laven, 

van vreugde dronken zijn! 

Hij is de overgave, 

Hij wil geschonken zijn. 

 

8. Hij is de wijn, de zoete 

die nimmermeer verschaalt, 

het lam dat voor ons boette 

en dat nu zegepraalt. 

 

9. O land van melk en honing, 

o water dat ons wast! 

Zo laat er in zijn woning 

vrolijk zijn toegetast! 

 

 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

Gespeeld wordt: Koraalbewerking “Wenn wir in 

höchsten Nöten sein”, J.S. Bach 

 

ZINGEN: lied 747: 1 t/m 4 (Zanggroep) 

 

1. Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

2. Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

 

3 Dan zien wij met verblijden 

Hem die ons hart beleed, 

de Heer die door zijn lijden 

de hemel opendeed 

en alle patriarchen 

met de profeten saam, 

apostelen, martelaren, 

verlosten in zijn naam. 

 

4. Ook ons zal God verlossen 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden aan de tijd. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

MEDEDELINGEN 

 

SLOTLIED 912 (Zanggroep) 

 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 



3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’. 

 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

We gaan staan 

 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

We gaan nog even zitten. Op aanwijzing verlaten 

we de kerk 

 

 

 

 

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: Gemeentediaconaat 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. Hesselink-Weessies en naar 

mevr. Paul-Visch. 

 

 

 


