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Orde voor de oecumenische dienst in De 
Goede Herder op zondag 25 september 
2022 aan het einde van de Vredesweek 

    
 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

openingslied: LB 280:1, 2, 5 en 6 

 
 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
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waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 
 

Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 

Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
votum en groet: 
v.  In de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest. 
a.   Amen. 
v.   Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde 

van God en de gemeenschap van de Heilige 
Geest zij met u allen. 

a.   Amen. 
v.   Gezegend zij God, 
a.   de Vader van onze Heer Jezus Christus. 
 

inleiding op het kyrie en gloria: 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor 

de nood van de wereld, en laat ons zijn Naam 
prijzen, 

a. want zijn barmhartigheid redt van de dood. 
 

gloria: DGH 320/LB 713:1, 2 en 4 
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2   Hij schenkt de levensadem, 
  Hij geeft de levensgeest, 
  in schande en in schade 
  is Hij nabij geweest, 
  aan alwie Hem aanbaden, 
  aan ieder die Hem vreest, 
  komt Hij, de Heer, te stade, 
  de minsten allermeest. 
 
4   De lier hing aan de wilgen, 
  misericordia, 
  God zal ons niet verdelgen, 
  aan God zij gloria. 
  Zijn woord zal ons genezen, 
  hallēluja, 
  zoals het was voor dezen 
  in Galilēa. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Zondagsgebed 
lezing uit de profeten: Amos 6:1a, 4-7 
 

1 Wee u, zorgelozen in Sion, 
zelfverzekerden op de berg van Samaria! […] 
4 Zij liggen op ivoren bedden 
en strekken zich uit op hun rustbanken; 
zij eten de lammeren van de kudde 
en de kalveren uit de stal op; 
5 zij verzinnen liederen bij het getokkel van de harp 
en denken dat hun instrument dat van David 
evenaart; 
6 zij drinken wijn uit brede schalen 
en zalven zich met de beste olie, 
maar om de ondergang van Jozef treuren ze niet. 
7 Daarom gaan nu zij als eersten in ballingschap, 
en is het gedaan met de feesten van hen die daar lui 
liggen uitgestrekt.  
 
lied: LB 843:1 en 2 
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Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 

lezing uit de brieven: 1 Timoteüs 6:9-16 
 

9 Zij die zich willen verrijken, komen in verleiding en 
raken verstrikt in allerlei dwaze en kwalijke 
begeerten, die een mens in verderf en ondergang 
storten. 10 Want de wortel van alle kwaad is 
geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn 
sommigen al van het geloof afgedwaald, en hebben 
zij zich gemarteld met kwellingen zonder tal. 11 U 
echter, man van God, moet hier ver van blijven. 
Streef naar gerechtigheid, vroomheid, geloof, liefde, 
volharding, zachtmoedigheid. 12 Vecht voor de goede 
zaak van het geloof, grijp het eeuwig leven, waartoe 
u geroepen bent en waarover u de goede belijdenis 
hebt afgelegd, ten overstaan van vele getuigen. 
13 Ik vermaan u ten overstaan van God, die alles ten 
leven wekt, en van Christus Jezus, die voor Pontius 
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Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: 14 houd u 
stipt en onberispelijk aan dit gebod tot de 
verschijning van onze Heer Jezus Christus, 15 die God 
ons op de voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. 
Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de koning der 
koningen en de Heer der heersers, 16 Hij alleen bezit 
de onsterfelijkheid en Hij woont in ontoegankelijk 
licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat om 
Hem te zien. Aan Hem de eer en de eeuwige macht! 
Amen.  
 

lied: LB 843: 3 en 4 
 

Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 

Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg? 
 

Lezing uit het evangelie: : Lucas 16:19-31 (staande) 
 

19 Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en 
het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. 
20 Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm 
en zat onder de zweren. 21 Hij had graag zijn honger 
gestild met wat er van de tafel van de rijke op de 
grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten 
aan zijn zweren. 22 Toen kwam de arme te sterven; 
de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. 
Ook de rijke stierf, en werd begraven. 23 In het 
dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en 



7 
 

zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. 
24 ‘Vader Abraham,’ riep hij, ‘heb medelijden met me; 
stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te 
maken met water en er mijn tong mee te verkoelen, 
want ik lijd hevig in dit vuur.’ 25 Maar Abraham zei: 
‘Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt 
gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier 
getroost, en jij lijdt pijn. 26 Bovendien, er gaapt 
tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand 
van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet 
kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons 
komen.’ 27 Maar de rijke zei: ‘Dan, vader, vraag ik u 
hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, 28 want ik heb 
nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, 
zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van 
pijn.’ 29 Maar Abraham zei: ‘Ze hebben Mozes en de 
Profeten; daar moeten ze naar luisteren.’ 30 Maar hij 
zei: ‘Nee, vader Abraham, als iemand van de doden 
naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.’ 
31 Maar Abraham antwoordde: ‘Als ze niet naar 
Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook 
niet laten overtuigen als iemand uit de doden 
opstaat.’   
 

beantwoord met: 
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verkondiging 
stilte 
geloofsbelijdenis (staande): 
 
 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 
onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
op de derde dag verrezen uit de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittend aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk, 
de gemeenschap van de heiligen, 
vergeving van de zonden, 
wederopstanding van het lichaam 
en het eeuwig leven.  
Amen. 
 
GEBEDEN  
Dankzegging 
Voorbeden, steeds afgesloten met: 
v.  Zo bidden wij samen: 
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a. 

 
Stil gebed 
Afsluiting: 
 

Mededelingen 
Inzameling van de gaven 
 

 
 
 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

eucharistisch gebed 
 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. 
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prefatie, uitlopend op: 

 
 

Gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met: 

 
   
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 
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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 
LAM GODS:  

    
 
 
communie 
slotgebed 
 

Slotritus 
 

zegen 
slotlied: DGH 333:1, 2, 3 en 5 
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Wat gij gehoord hebt en gezien 
moet gij bekend gaan maken: 
wat Ik in stilte tot u sprak 
roept dat vanaf de daken. 
 

Neemt onderweg geen reiszak mee 
maar gaat met lege handen 
en boodschapt als een vredesduif: 
‘Gods Rijk is nu op handen’. 
 

Zo zal het Rijk der Hemelen 
onder de mensen komen: 
op aarde zal hernieuwde hoop 
en goede vrede wonen. 
 
orgelspel 
 
U wordt van harte uitgenodigd om na de 
viering in de ontmoetingsruimte samen 
nog even van gedachten te wisselen onder het 
genot van een kopje koffie of thee, en met een 
aankoop de wereldwinkel te steunen.  
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------------------------------------------------ 
voorgangers: ds. H.U. de Vries en pastor A. Koot 
m.m.v. het parochiekoor van De Goede Herder 
ouderling: mw. L. Meyer 
diaken: dhr. D. Westra 
orgel: Sigrid Bøgebjerg-Haffmans 
lector: mw. P. Versteeg 
------------------------------------------------ 
Bestemming van de collecte 
De opbrengst van de collecte wordt gedeeld tussen 
de katholieke bestemming en de protestantse 
bestemming) 


