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Thema: Wie is mijn naaste? 
Pastoraat in de stad van de mens 

 

 

Voorgangers:  Ds. Henri ten Brinke, Ds. Ad Wijlhuizen en  
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M.m.v.: Een zanggroep 

Lector:  Henka de Jong  
 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Instrumentale muziek uit Taizé 

 

Bel klinkt (wij worden stil) 
 

Orgelspel 

 

Woord van welkom ouderling van dienst 
 

 

VOORBEREIDING 

 
Openingslied (staande): Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis 

(1, 2, 4, 6 en 7 allen ; 3 en 5 voorzang) 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 
 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 
 

6. 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. 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 
 

Drempeltekst 

 

Voorganger: “Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet.” 
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Zingen: Onze Hulp in de Naam (hierna gaan wij zitten) 

Onze hulp in de Naam, die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 

Die sprak ‘er zij licht’, die zag dat het goed was. 

Die nooit laat varen het werk van zijn handen. 

 
Kyriegebed 

 

Zingen: Lied 281 Wij zoeken hier uw aangezicht 

(1, 5, 8, 10 allen ; 2 en 9 voorzang) 

1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 

 

2. Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 

Kyrie eleison! 

5. Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 

Kyrie eleison! 

 

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: 

Amen. Halleluja! 

9. Het lied van wie zijn voorgegaan 

zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed: om openheid door de Geest 
 

Lezing: Jeremia 1 : 1-10 

 

Zingen: lied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 

een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 

een spoor van licht dat als een handschrift staat 

tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 

Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 

 

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
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3. Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

 
 

Lezing: Lucas 10 : 25-37 

 

Zingen: lied 336  Open ons en raak ons aan 

 

Overdenking 

 

Zingen: Voici Dieu qui vient a mon secours (uit Taizé) 

 

Zie, God komt mij te hulp, de Heer met hen die mij steunen. 
Ik bezing U, want U heeft mij opgetrokken. 

 

 

MAALTIJD VAN DE HEER 
 

Dankgebed,  voorbeden en stil gebed 

 

Aandacht voor de gaven via de app Appostel of SKG Collect, via 

collectebonnen of contant. 

a. De Maaltijd van de Heer collecte is bestemd voor Voedselbank Apeldoorn. 

b. De tweede collecte is bestemd voor de kosten van onderhoud en pastoraat. 

c. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas.  
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Tafellied: Die naar menselijke gewoonte 

voorganger: 

Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier 

 

zanggroep: 

die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jakob, zoon van Abram 

zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt, 

heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven, 

 
allen: 

levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen, 

werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim 

als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal 
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten 

 

zanggroep: 

die mijn waarheid is geworden: hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde,   

die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen 

helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen 

 
allen: 

die, ten dage dat hij rondging door de dorpen van zijn landstreek, 

mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar 

die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden  

 

zanggroep: 

prijsgaf, door een vriend verraden, die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden, die, van God en mens verlaten, 

is gestorven als een slaaf 

 

allen: 
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden, 

die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood, 

die als graan geoogst zal worden die als brood gedeeld wil worden 

om in mensen mens te worden die, verborgen in zijn God, 
 

onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen, 

die ons groet van uit zijn verte die ons aankijkt van dichtbij 

als een kind, een vriend, een ander hem gedenk ik hier, hem noem ik 
en beveel hem bij je aan als je levende geliefde 

 

zanggroep: 

als de mens die naast je is. 
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Onze Vader: lied 369 b  
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Vredegroet: met lied 421 Vrede voor jou 

 
 

Nodiging 
 

Delen van brood en beker onder het zingen van: 

Jesus Christ, bread of life (uit Taizé) 

 

Ubi Caritas  
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 

(Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God) 

 

Neem mij aan zoals ik ben (uit Iona) 

 
 

Dankgebed 

 

Slotwoord 
 

Voorganger: “Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste,  

daar zal liefde zijn: Ga !” 
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Moment van losmaking 

 

Gezongen zegen: 

Voorzang: De Levende zegene en behoede hen 

De Levende doe zijn aangezicht over hen lichten, 

en zij hen genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over hen 

en geve hen vrede. 

       Allen:  Zegen hen en behoed hen 

doe lichten over hen uw aangezicht 
en wees hen genadig. 

Zegen hen en behoed hen, 

doe lichten over hen uw aangezicht 

en geef hen vrede.  
 

Slotlied: Lied 425  Vervuld van uw zegen (staande) 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Wegzending en zegen 
 

Orgelspel 

 

 
Uit de regel van Taizé: 

Laat iedere dag het woord van God je werk en je rust bezielen.  

Bewaar in alles innerlijke stilte om in Christus te blijven.  

Laat je doordringen door de geest van de zaligsprekingen:  
vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 

 

 


