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Een dienst van Schrift en Tafel 
 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Barbara 
van de Pol, diaken Hans Nagelkerke, m.m.v. een zanggroep van de Oude Bavo Cantorij 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

   

 

 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
De zanggroep zingt: lied 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 
 

1. De trouw en goedheid van de Heer / verschijnt ons elke morgen weer 
en blinkt en blijft als dauw zo fris, / zolang het dag op aarde is. 

       2. O Christus, schone morgenster, / wees met uw gunst ons hart niet ver; 
steek al uw lichten in ons aan, / dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

       3. Drijf uit, o licht, wat duister is, / behoed ons hart voor ergernis, 
voor blindheid en voor schand' en schuld; / houd niet uw glans voor ons verhuld, 

       4. opdat wij wand'len als bij dag / en, kome wat er komen mag, 
staan vast in het geloof, o Heer, / van U verlaten nimmermeer. 

 



 

 4 

Gebed om ontferming  
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
De zanggroep zingt: lied 117d ‘Laudate omnes gentes’  

  
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Vertaling: ‘Loof de Heer alle volken!’  

 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Als gebed bij de opening van het Woord zingt de zanggroep: psalm 25: 1, 
2 en 6 ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ 
 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen / op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande / van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd / die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, / mag gelovig U verwachten. 
 

2. Here, maak mij uwe wegen / door uw woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen / en waarheen G’uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer, / laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer, / ’k blijf U al den dag verwachten.  

 
6.    Wie heeft lust de Heer te vrezen, / ’t allerhoogst en eeuwig goed?  

God zal zelf zijn leidsman wezen, / leren hoe hij wandelen moet.  
Wie het heil van Hem verwacht / zal het ongestoord verwerven,  
en zijn zalig nageslacht / zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 
Lezingen:   Matteüs 21: 23-32 

 
Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de 
hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: 
‘Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die 
bevoegdheid gegeven?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ik zal u ook een 
vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond 
van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte 
Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze 
overlegden met elkaar en zeiden: ‘Als we zeggen: “Van de hemel,” dan zal 
hij tegen ons zeggen: “Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als 
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we zeggen: “Van mensen,” dan krijgen we het volk over ons heen, want 
iedereen houdt Johannes voor een profeet.’ Dus gaven ze Jezus als 
antwoord: ‘We weten het niet.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Dan zeg ik u ook 
niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. 
Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de 
een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon 
antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen 
de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader,” maar 
ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze 
zeiden: ‘De eerste.’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de 
hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want 
Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U 
geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u 
hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. 
 
De zanggroep zingt: lied 991 ‘De eerste zijn de laatsten’ 
 

1. De eersten zijn de laatsten, / wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, / die leven van de hoop. 

2. God moge ons behoeden, / wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder / als een die voor moet gaan. 

3. Zo staat het voorgeschreven, / zo is het steeds voorzegd, 
wie achter is gebleven / krijgt eerstgeboorterecht. 

4. Het onderste komt boven, / de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, / de waarheid aan de droom. 

5. Wie later is geboren / komt eerder aan de tijd, 
wie lager thuisbehoren / gaan hogerop vrijuit. 

6. Zo hoog zijn Gods gedachten, / zij gaan de tijden door, 
wie voor was blijft ten achter, / wie achterbleef gaat voor. 

7. Veracht dan niet de kleinen / en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen / die laatgeboren zijn. 

8. De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop! 
Kies dan de goede plaatsen / en geef uw hart aan God. 

 
Verkondiging 
 
De zanggroep zingt:  lied 16b ‘Behüte mich, Gott’ 
 

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. / Du zeigst mir den Weg zum Leben.  
Bei dir ist / Freude, Freude in Fülle. 

 
Vertaling: Behoed mij, o God, ik vertrouw op U.  
U wijst mij de weg ten leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
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GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed en Onze Vader 
 

ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
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. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Diaconale collecte-actie 
 
Onze nieuwe diaconaal werker, Kasper Koekenbier stelt zichzelf voor 
 
 
DE TAFEL 
 
Bereiding van de tafel 
        We gaan staan 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis  
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige 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, die is 
neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de 
hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen 
om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van 
zonden, de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven.  
Amen      
        We gaan zitten 
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Bij de tafel 
          Voorganger:  De Heer zal bij u zijn. 

Allen:   DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger:  Verheft uw harten! 
Allen:    WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 

         Allen:   HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Tafelgebed: lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’ 
 
       We gaan staan 
Zegen  
Allen:  AMEN 
 
Delen brood en wijn 
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de tafel een glutenvrije ouwel ontvangen. 
 
 

Mededelingen 
 
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de deur.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen. De eerste collecte is, in 
verband met de vredesweek voor het werk van de organisaties Pax en 
Kerk in Actie, de tweede collecte is voor de toekomst van de kerk in 
Haarlem.  
 
Vorming en Toerusting 
De avond met Karel Blei over Bonhoeffer in de Nieuwe Kerk is 
op donderdag 1 oktober om 20.00 uur. (In het kerkblad staat de 
verkeerde datum!) 
 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl  


