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     ZWO- DIENST  van zondag 10 oktober 2021 in de Goede Herderkerk 
                                

THEMA: SAMEN-GROEIEN 
 

Consulent Kerk in Actie: Evelien Vrolijk  
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

Organist    :  Caroline van der Laan 
Lector       :  Hellen Woltmeijer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voorafgaande aan de dienst graag een keer laten zien: 
 
https://drive.google.com/file/d/1jlpGiyDhg7naSbScsJQOqQD74QX_T4XY/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1onNSCIuT_HACvwsWEO0n4BC7FANQCjyI/view 
 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen 

Luisterlied: ‘Hoe groot Zijt Gij’ 

https://www.youtube.com/watch?v=AOBje7L7oGk 

Bemoediging: 
v. Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou 
a.  Gods Geest in ons midden  
v.  Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige 
a.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
v.: God van de gehele schepping 
     die ons maakte naar uw beeld, 
a.: die ons maakte man en vrouw 
     om in harmonie te leven, 
v.: die ons de aarde toevertrouwde 
a.: en Uw zegen legde op ons nageslacht, 
v.: schenk ons de geest van het onderscheiden 
     om U te herkennen. 
a:  Schenk ons de kracht van het woord 
     om Uw eer te vieren. 
v:  Schenk ons de kracht van de liefde 
     om ons over te geven aan de vreugde. 
     Want zo hebt U zich aan ons bekend gemaakt. 
a.: Amen 
 
 
Inleiding op het thema (Evelien). De inleiding kan uitmonden in deze vraag: 
‘Waarom worden vrouwen in zoveel landen als 2derangs gezien?’ 
(kan even in 2- tallen even over worden gesproken) 
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Gezongen gebed: 
https://www.youtube.com/watch?v=PrUd_R5dql4 
 
Vertaling hiervan: 
 
Refrein: 
Geef ons een hart 
groot, om lief te hebben 
Geef ons een hart 
sterk, om te strijden 
 
Nieuwe mensen, scheppers van de geschiedenis 
bouwers aan een nieuwe mensheid 
nieuwe mensen, die het bestaan beleven 
als een risicovolle, lange pelgrimage*    (* er staat letterlijk: voettocht) 
Geef ons een hart… 
 
Nieuwe mensen die hoopvol strijden 
pelgrims* die dorsten naar de waarheid   (* er staat letterlijk: wandelaars) 
nieuwe mensen zonder remmen of ketenen 
vrije mensen die vrijheid eisen 
Geef ons een hart… 
 
Nieuwe mensen die liefhebben zonder grenzen 
ongeacht ras of plaats 
nieuwe mensen die naast de armen staan 
en met hen dak en brood delen 
Geef ons een hart… 
 
Gezongen glorialied: Lied 967: 6 en 7 (‘Laat ons zo uw heerlijkheid’) 
 
6 Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkere tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer. 
 

7 Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 

DIENST  ROMDOM  DE BIJBEL  
 
Gebed om Gods Geest 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Lezing: Johannes 4: 4-26 (Hellen Woltmeijer) 
 
Spelen van de melodie van nr 70 uit het Evang Liedb 
 
Uitleg: 1ste deel (Theo) en 2de deel (Evelien).  
 
Evelien vertelt nu iets over mw. Mariela Gempaz uit Colombia. 
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Zingen: Evang. liedb, nr 70: 2 en 3 (‘Zij was op zoek naar het geheim’) 
 
2) Toen Jezus bij de Jakobsbron 
     vol liefde tot die vrouw zich wendde 
    en zij Hem als profeet erkende 
    in het gesprek dat zich ontspon, 
    kwam er een nieuwe vreugde dagen: 
    het levend water, het geheim 
    van het geluk, bleek Hij te zijn, 
    die antwoord gaf op al haar vragen. 
 

3) De Heer liet haar niet zomaar gaan, 
    maar Hij vergaf haar al haar zonden, 
    goot liefde-olie in haar wonden- 
    Barmhartige Samaritaan! 
    Zij hoefde niet meer schuw te hopen 
    op iemand haar liefde schonk. 
    Sinds zij het levend water dronk, 
    ging er een nieuwe toekomst open 

 
Een geloofsbelijdenis van ds. Adelaida Jiménez, Colombia - over liefde en hoop die licht 
brengen.  
 
God van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent. 
God van liefde, wij geloven dat u ons hebt geroepen om aan vrede te werken. 
God van liefde, wij geloven dat uw Heilige Geest nieuw leven ademt 
in onze gemeenschappen, kerken en landen. 
God van liefde, wij geloven dat u het mogelijk maakt, 
dat licht schijnt op allen die lijden in onze wereld. 
God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld spreekt 
in al hun verschillen, en dat u die verschillen ombuigt 
tot mogelijkheden om een nieuwe wereld te bouwen. 
God van liefde, wij geloven dat u tot mensen van deze wereld spreekt 
in alle levensgebeurtenissen, temidden van ons sociale, religieuze, politieke en 
economische leven 
om ons hoop te brengen. 
God van liefde, wij geloven dat u alle mensen en naties oproept 
om samen te werken aan verandering 
overal waar pijn en lijden is in onze wereld. 
God van liefde, wij geloven dat u onze hoop bent. 
Amen 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden: -voorbeden (Evelien) 

       -dankzegging (Theo) 
          -stil gebed 
        -Onze Vader 
 
Inzameling der gaven.  
 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
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Slotlied: Lied 653: 1, 3 (‘U kennen, uit en tot U leven’) 
 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 

3 Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt.

Zegen  
In de ruimte gezet door Gods scheppende hand, 
in de vrijheid geplaatst door het Woord, 
in het licht gesteld door Gods liefde, 
gaan we op weg, 
omvat door de zegen, 
om te zijn tot een zegen. 
 
De Eeuwige is voor u om u de juiste weg te wijzen 
De Eeuwige is achter je, om je te beschermen tegen gevaar 
De Eeuwige is onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen 
De Eeuwige is in jou, om je te troosten in verdriet 
De Eeuwige is boven u en jou en mij, om ons allen te zegenen, 
Vandaag en alle dagen. 
 
Bij het verlaten van de kerkruimte graag laten zien: 
 
https://drive.google.com/file/d/1jlpGiyDhg7naSbScsJQOqQD74QX_T4XY/view 
 
https://drive.google.com/file/d/1onNSCIuT_HACvwsWEO0n4BC7FANQCjyI/view 
 
 
Koffie/thee drinken. En o.a. nagesprek met Evelien Vrolijk in zaal 1.  
 
 

 


