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Als je de dienst thuis meebeleeft, graag vooraf 

klaarzetten:  

- een glaasje wijn of vruchtensap 

- een stukje brood  

- een spiegel(tje) 

 

 

MUZIEK -  De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: lied 276               (zanggroep) 

 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

Als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 
3. Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

                                                       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! 

                                                

                                                      We gaan zitten 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

 

GLORIALIED: lied 34 

zanggroep: 1, allen (gesproken): 2 

 
1. Ik loof de Heer altijd.                         

Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 

Ja, ik beroem mij op de Heer 

en prijs zijn hoog beleid. 

Gods kleinen horen mij 

en zij verheugen zich tezaam. 

Verhef met mij des Heren naam, 

zegen die en wees blij.  

 

v.   2. ‘k Heb naar de Heer gevraagd 

a.   en Hij beantwoordt mijn gebed. 

v.   Hij heeft mij van mijn angst gered, 

a.   en mijn verlossing daagt. 

v.   Die opzien naar de Heer, 

a.   zij zullen blinken in het licht, 

v.   geen schaamrood is op hun gezicht, 

a.   nooit slaan zij de ogen neer. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

WOORDEN BIJ HET OPENEN VAN  

DE SCHRIFT: ‘Bij twijfel’, van Niek Schuman 

 

Wij zijn de eersten niet 

die stil, maar woedend vrezen: 

het is niet waar, dat koninkrijk 

dat komt, het is een goed bedoeld, 

begrijpelijk en vroom bedrog. 

  

Wij zijn de eersten niet 

die zuchten onder de geschiedenis: 

één stroom van bloed, onafgebroken 

series rampen, haat, geweld, 

voortdurend vechten om te overleven, 

en waarvoor, waarheen, 

is er iemand die het antwoord weet? 

  

Maar telkens weer kom ik U tegen, 

op het spoor gezet door goede mensen, 

betrouwbaar en eerlijk voor U, 

en zij zijn U blijven vertrouwen, 

in de donkere uren van hun leven 

zijn zij de worsteling met U begonnen 

en lieten U niet los, op hoop van zegen. 

  

En telkens weer zie ik die ene mens 

die eenzaam was en zelfs door U verlaten, 

maar die U niet verliet, zijn vrienden hielp 

en zei: “Ik ben de waarheid en het leven 

en wijs de weg naar God die liefde is.” 

           



Wij zijn de eersten niet,                        (allen) 

wij laten U niet los 

tenzij Ge ons zult zegenen. 

Heer, ik geloof, 

maar kom mijn ongeloof te hulp. 

Amen. 

 

LEZING: Delen uit Hebreeën 11 

 
1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we 
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we 
niet zien. 2Om hun geloof werden de mensen uit 
vroeger tijden geprezen. 3Door geloof komen we tot 
het inzicht dat de wereld door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het 
niet-zichtbare. […]  
7Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen 
was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit 
voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om 
daarmee zijn huisgenoten te redden.  
8Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen 
werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in 
bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten 
waarheen. […]  
11Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze 
onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei 
van haar leven was, de kracht om een kind te 
verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene 
die de belofte had gedaan. […]  
13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd 
was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben 
slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van 
zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen 
en gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op 
doorreis te zijn naar een vaderland. 15En daarmee 
bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze 
weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel 
teruggekeerd. 16Nee, ze keken reikhalzend uit naar 
een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt 
God zich er niet voor hun God genoemd te worden 
en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt. […]  
27Door zijn geloof verliet Mozes Egypte zonder angst 
voor de woede van de koning; hij volhardde, als zag 
hij de Onzienlijke. […] 
31Door haar geloof ontving de hoer Rachab de 
verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de 
ongehoorzame bewoners van haar stad 
omgekomen.  
32Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd 
ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, 
Simson en Jefta, David en Samuel, en over de 
profeten, 33die door hun geloof koninkrijken 
overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen 
wat hun beloofd was; die leeuwen de muil 
toeklemden, 34aan vuur de laaiende kracht 
ontnamen en ontkwamen aan de houw van het 
zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in 
de oorlog machtige helden werden en vijandelijke 
legers op de vlucht joegen. 35Vrouwen kregen hun 
doden terug doordat die uit de dood opstonden. 
Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde 
en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze 
uitzagen naar een betere opstanding. 36Weer 
anderen kregen te maken met bespotting en 
geseling, zelfs met arrestatie en 

gevangenschap. 37Ze werden gestenigd of 
doormidden gezaagd, of stierven door een 
moordend zwaard. […] 39Al deze mensen, die van 
oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben 
de belofte niet in vervulling zien gaan 40omdat God 
voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet 
zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

 

 

 

LIED: 802  

zanggroep: 1, 2, 4, allen (gesproken): 6 

 
1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Refrein: Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 
2. Door de wereld gaat een stoet 

die de ban brak van het bloed. 

Die bij wat op aarde leeft 

nu geen burgerrecht meer heeft.    + Refrein 

 
4. Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang.         + Refrein 

 
6. Door de wereld gaat een woord            (allen) 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

 

 

 

OVERDENKING 

 

 

 



LIED: ‘Die innig met u leefden’      (zanggroep) 

van Sytze de Vries 

 
Die innig met U leefden,  
zij leven nog altijd  
als heiligen verheven  
in ’t licht dat ons hier leidt.  
Wij, die hun namen dragen,  
zijn op hun spoor gezet.  
Zij kleuren onze dagen  
en sturen ons gebed.  
 
Omdat zij voor U leefden,  
in U gestorven zijn,  
zijn zij ons bijgebleven  
en is ons hart hun schrijn.  
Door heilig vuur gedreven  
geloofden, hoopten zij.  
Hun naam, in goud geschreven,  
staat ons voor altijd bij.  
 
Zij die nu bij U leven,  
zij leven ons vooruit.  
Zij hebben zich gegeven,  
Gij stak uw handen uit.  
Zij mochten begenadigd  
al ingaan tot uw feest.  
het weefsel van hun daden  
wordt straks ons bruiloftskleed.  
 
Met hen zijn wij omgeven,  
een wolk die ons omvangt.  
Het lied, hier aangeheven,  
voegt zich bij hun gezang.  
Wij blijven dankbaar zingen  
met wie zijn voorgegaan,  
met wie uw troon omringen,  
totdat wij naast hen staan. 

 

DE DIENST VAN DE TAFEL 

 
GEBEDEN     afgewisseld met: 
a.   Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk. 
 
MEDEDELINGEN 
 
NODIGING 
 
TAFELLIED: 377 

zanggroep: 1, 3, 4, 6 en 7, allen (gesproken): 2 en 5 
 
1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij –  
o Lam van God, ik kom. 
 
2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,      (allen) 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid –  
o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt –  
o Lam van God, ik kom. 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –  
o Lam van God, ik kom. 
 
5. Zoals ik ben, in U te zijn                    (allen) 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –  
o Lam van God, ik kom. 
 
6. Zoals ik ben – ja dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heil’gen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam –  
o Lam van God, ik kom. 
 
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.   Breng dank aan God, want Hij is goed. 
a.   Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
v.   Gezegend Gij, machtige God, 
      om het licht van deze dag, 
      om het leven uit uw hand, 
      om de liefde ons gegeven. 
a.   Gezegend Gij, machtige God. 
 
v.   Gezegend Gij, heilige God, 
      om de mens naar uw hart, 
      uw Zoon tot ons gezonden, 
      Jezus Christus, onze Broeder. 
a.   Gezegend Gij, heilige God. 
 
v.   Die op de avond voor zijn lijden 
      het brood genomen heeft, gebroken, 
      en het deelde met zijn vrienden: 
      ‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’ 
a.   Wij danken U, God van ons leven. 
 
v.   Die de beker heeft genomen 
      en hem deelde met zijn vrienden: 
      ‘Het nieuwe verbond in mijn bloed.’ 
a.   Wij danken U, God van ons leven. 
 
v.   Gezegend Gij, omwille van Hem            
      die wij hier en nu gedenken 
      met dit brood en deze beker. 
      Zend uw Geest, kom in ons midden. 
a.   Zend uw Geest, kom in ons midden. 
 
                                                                    



v.   Bind ons samen tot één lichaam 
      dat zindert van leven en geestkracht, 
      met handen die gerechtigheid doen 
      en voeten die gaan op de weg van de vrede. 
a.   Maak ons één, doe ons herleven. 
 
v.   Samen met alle nu levenden die wij aan U 
      opdragen…,  
      samen ook met onze doden, die wij uit handen 
      hebben moeten geven en die wij voor U en 
      elkaar gedenken…,  
      en samen met alle geloofsgetuigen die onze 
      gidsen zijn geweest op weg naar het land van 
      belofte…, 
      zo, verenigd met heel uw gemeente, in de   
      hemel en op aarde,  
a.   loven wij uw Naam, God van liefde, 
      en prijzen wij uw trouw, God van belofte  –  
v.   door Hem en met Hem en in Hem: 
a.   Jezus Christus, onze Heer, 
v.   die ons bijeen zal brengen in uw Rijk, 
      waar wij om bidden met de woorden: 
a.   Onze Vader… 
 
We gaan staan 
 
SLOTLIED: 801: 1               (zanggroep) 
 
1. Door de nacht van strijd en zorgen 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

vol verlangen naar de morgen, 

waar de hemel hen verhoort. 
 

ZEGEN 

Allen antwoorden (gesproken): Amen 
 

(vervolg) LIED: 801: 7 en 8 (zanggroep) 

 
7. Zo gaan wij hier met elkander 

door de nacht op weg naar huis 

pelgrims die uit alle landen 

samenkomen om het kruis.  

 
8. Die aan kruis en graf ontheven 

zullen zingen lof en prijs 

aan de Heer van dood en leven 

in zijn zalig paradijs.  

 

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: Citypastoraat - Een plek voor 
bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat 
is wat het Citypastoraat de bezoekers van het 
Inloophuis aan de Deventerstraat wil bieden. 
 
2. Wijkkas 
 
3. Kerk in Actie: sterke vrouwen in de kerk op 
Papoea – In West-Papoea is het zo dat vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven 
binnenshuis. Vormingscentrum P3W wil daar 
verandering in brengen: vrouwen leren lezen en 
schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of een 
vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een 
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen 
mee aan kerk en samenleving.  
 

BLOEMENGROET 
 
Naar mw. Van Brummen  
en naar dhr. en mw. Van Bennekum 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus                                                        Jozef                                            Maria                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mattheus                                 Markus                 Lukas                                            Johannes 
 

 

Felicitas                          Perpetua                              Nicolaas                Augustinus                            Patrick 
 
      

Clara                         Franciscus                   Jeanne d’Arc              Teresia van Avila                 Moeder Theresa 
 
 
 
Kunstenaar: Gracie Morbitzer 
Serie: Modern Saints (Moderne Heiligen)                        www.themodernsaints.com 


