
Orde voor de oecumenische dienst in De Goede Herder op zondag 3 

juli 2022 

 

      

 

Voorbereiding 

 

Orgelspel 

 

 

Bemoediging: 

o.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

 

Drempelgebed: 

o.  Eeuwige God,  

  wij die U nooit hebben gezien, 

a.  zie ons hier staan; 

o.  wij die van U hebben gehoord, 

a.  hoor Gij ons aan. 

o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt 



a.  wees onze hulp,  

o.  en dat Gij alles hebt gemaakt – 

a.  maak alles nieuw, 

o.  en dat Gij ons bij name kent – 

a.  leer ons U kennen, 

o.  die Bron van leven wordt genoemd – 

a.  doe ons weer leven, 

o.  die hebt gezegd: Ik zal er zijn – 

a.  wees hier aanwezig. 

   Amen. 

 

Aanvangslied: DGH 205/Lb 314:1 en 3 

 

3  O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 



Groet:  

v.  De Heer zij met u. 

a.  Ook met u zij de Heer. 

 

Inleiding op het kyrie en gloria: 

v.  Laat ons de Heer om zijn ontferming aanroepen  

en laat ons zijn naam prijzen, 

a.  want zijn barmhartigheid redt van de dood. 

 

Kyrie: 

v.  Uit de diepten roepen wij U, Heer. 

Heer God, hoort Gij ons? 

a.   Open uw hart voor ons, wij smeken U om genade. 

Heer, ontferm U. 

v.  Als Gij zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit. 

a.  Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij. 

v.  Blijf vertrouwen op God, want bij Hem is genade. 

a. Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad. 

      Christus, ontferm U. 

v. Wij mogen voor Gods aanschijn ons geweten stillen, 

ook als het ons veroordeelt, 

want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. 

a.   Hij zal ons bevrijden uit de macht van het kwaad. 

Heer, ontferm U. 

v. Dit is het woord van God: Kom volk, verlost uit duisternis, 

blijf de weg voor de Heer bereiden, en maak zijn paden recht. 

a. Dan zal heel de mensheid Gods heil en redding zien.  

Amen. 

 



Gloria: DGH 114 (refrein: allen; coupletten: koor) 

 

  

 

1  Looft God in zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om! 

2 Looft Hem om zijn grote macht, looft Hem naar zijn grote kracht! 

3 Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal! 

4 Looft Hem, laat de harpen slaan, looft Hem, grijpt de citers aan! 

5 Looft Hem dansend, groot en klein, looft Hem rinkend met de 

tamboerijn! 

6 Looft Hem fluitend met de fluit, looft Hem op cymbaal en luit! 

7 Spant uw snaren Hem ter eer: alleluia, looft de Heer! 

8 Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft! 

 

Dienst van het Woord 

 

Zondagsgebed 

Lezing uit de profeten: Jesaja 66:10-15 (WV) 

 

10 Verheugt u, samen met Jeruzalem, en juicht over haar, gij allen die 

haar liefhebt. Jubelt met haar van blijdschap, gij allen die over haar treurt, 

11 gij moogt zuigen en u verzadigen aan haar troostrijke borsten, gij 

moogt drinken en genieten van haar luisterrijke boezem. 12 Want zo 

spreekt Jahwe: Vrede laat Ik haar toestromen als een rivier, de luister van 

de volken als een beek die buiten zijn oevers treedt. Haar zuigelingen 

worden op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld. 13 Zoals een 

moeder haar kind troost, zo zal Ik u troosten: in Jeruzalem zult gij 

getroost worden. 14 Zielsblij zult gij het aanschouwen, en uw gebeente zal 

ontluiken als het groen. Jahwe’s hand zal zich openbaren aan zijn 

dienaars, maar zijn gramschap aan zijn vijanden. 15 Want zie, Jahwe komt 



met vuur, zijn wagen is als een orkaan. Hij komt om zijn toorn in een 

gloed uit te vieren, zijn bedreiging met laaiende vlammen. 

 

Lied: DGH 160/Lb 632:1 

  

Lezing uit de brieven: Galaten 6:14-16 (WV) 

 

14 Mij moge God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het 

kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij 

gekruisigd is en ik voor de wereld. 15 Het komt niet aan op besnijdenis of 

onbesnedenheid maar op de nieuwe schepping. 16 Vrede en 

barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel leven en over het 

Israël van God! 

 

Lied: DGH 160/Lb 632:2 

 

2 Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 

doven van harte, 

verhard om zijn woord niet te horen, 

Hij is zo groot, 



Hij overmande de dood. 

Wij zijn in Jezus herboren. 

 

Lezing uit het evangelie: Lucas 10:1-12 en 17-20 (WV) 

 

1 Hierna wees de Heer (tweeën)zeventig anderen aan en zond hen twee 

voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van 

plan was te gaan. 2 Hij sprak tot hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders 

zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om 

te oogsten. 3 Gaat dan, maar zie, Ik zend u als lammeren tussen wolven. 

4 Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel; en groet niemand 

onderweg. 5 Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: 

Vrede aan dit huis! 6 Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw 

vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren. 7 Blijft in dat 

huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden; want de arbeider is zijn loon 

waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. 8 In elke stad waar ge 

binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet, 9 geneest de 

zieken die er zijn en zegt tot hen: Het Rijk Gods is u nabij. 10 In elke stad 

waar ge binnengaat en níet ontvangen wordt, trekt daar door de straten 

en zegt: 11 Zelfs het stof uit uw stad dat aan onze voeten kleeft, 

schudden wij tegen u af. Maar weet dit wel: Het Rijk Gods is nabij. 12 Ik 

zeg u: Op die dag zal het voor de mensen van Sodom draaglijker zijn dan 

voor die stad.’ 

17 De (tweeën)zeventig keerden vol blijdschap terug en zeiden: ‘Heer, 

zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons door uw Naam.’ 18 Hij zei tot 

hen: ‘Ik zag de satan als een bliksemstraal uit de hemel vallen. 19 Ik heb 

u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden, te heersen 

over heel de kracht van de vijand; en niets zal u kunnen schaden. 20 Toch 

moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen 

zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel.’ 

 

 

 

 

 



Acclamatie: DGH 27/Lb 339a 

   

Verkondiging 

Stilte 

Geloofsbelijdenis: 

 

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde,  

van alwat zichtbaar en onzichtbaar is. 

En in één Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, 

voor alle tijden geboren uit de Vader, 

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, 

geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 

en door Wie alles geschapen is. 

Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil 

uit de hemel neergedaald. 

Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest 

uit de maagd Maria, en is mens geworden. 

Hij is voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

heeft geleden en is begraven. 

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 

Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. 

Hij zal wederkomen in heerlijkheid 



om te oordelen levenden en doden, 

en aan zijn Rijk komt geen einde. 

Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, 

die uit de Vader en de Zoon voortkomt; 

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en 

verheerlijkt; 

die gesproken heeft door de profeten. 

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke en apostolische kerk. 

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de wederopstanding van de doden, 

en het leven van de komende eeuw. Amen. 

 

Gebeden en gaven 

 

Dankzegging 

Voorbeden, steeds afgesloten met: 

v.  Zo bidden wij samen: 

a. 

 

 

Stil gebed 

Afsluiting:  

v.  U die blijkens de kracht die ons werkt, bij machte bent oneindig veel 

meer te doen dan wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid, in de kerk 

en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  



a. Amen. 

 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

 

Dienst van de Tafel 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed   

Aanhef : 

v. De Heer zij met u. 

a. En met uw geest. 

v. Verheft uw harten. 

a. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 Lofprijzing, uitlopend op Lb 405:1 en 4 

 

  



4   Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

 Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met: 

a. Als wij dan eten van dit brood 

 en drinken uit deze beker, 

 verkondigen wij de dood des Heren, 

 totdat Hij komt.  

 

Aanroeping van de Geest 

 

Gebed des Heren (oec. tekst): 

 

v. Onze Vader, die in de hemel zijt, 

a. Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede,  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 



in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredegroet: 

v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 

a. En met uw geest. 

v. Geeft elkaar een teken van vrede. 

 

Lam Gods: DGH 45  

    

Gemeenschap van brood en beker 

Tijdens de communie zingt het koor ‘Laudate Dominum’ van L. Perosi 

(1872-1956) 

 

Dankzegging 



Afsluiting 

 

Slotlied: DGH 192/Lb 117a 

 

 

2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 

zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 

Zingt, zingt Hem, halleluja. 

Wegzending en zegen 

Pianomuziek 

 

U wordt van harte uitgenodigd om na de viering samen nog even 

van gedachten te wisselen onder het genot van een kopje koffie of 

thee. 

 

------------------------------------------------ 



voorganger: ds. H.U. de Vries 

m.m.v. het herenkoor van De Goede Herder 

ouderling: dhr. G. Oud 

diaken: dhr. D. Westra 

orgel: Sigrid Bøgebjerg-Haffmans 

piano: Bert ’t Hart en Sigrid Bøgebjerg-Haffmans 

lectoren: mw. L. Sebelon en dhr. K. de Vries 

------------------------------------------------ 

Bestemming van de collecte 

De opbrengst van de collecte wordt gedeeld tussen de katholieke 

bestemming (de parochie) en de protestantse bestemming (KiA 

Werelddiaconaat: India- onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst) 

 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst (India) 

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon 

zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor 

iedereen ongeacht je afkomst. 

Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen 

gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. 

Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen 

helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 

buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala 

Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en 

muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en 

verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de 



thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken 

kinderen dat ze de moeite waard zijn. 

 

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte 

diaconie 

 

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor 

meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/ 

 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, 

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v 

KIA India 

 

------------------------------------------------ 

Agenda deze week 

woensdag 6 juli van 16.30 uur tot 18.00 uur: Kannen en Kruiken in De 

Goede Herder 

 

https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://tikkie.me/pay/PGAB/8ij79TnNoQM9adiYeHzZgn
https://pga-b.nl/home/givt-app/

