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muziek Adagio e dolce uit Triosonate d-moll (BWV 527) 
   Johann Sebastian Bach 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
v. onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
v. Genade en vrede voor u, van God onze Vader,  
 van Christus, de Barmhartige, en van de Heilige Geest! 
a.  AMEN 
 
lied 283 
 

 
 

Welkom in deze kerk!  
Al sinds 1300 hebben mensen hier gebeden en gezongen, geluisterd en 
nagedacht over hun leven. Iedereen is hier welkom en iedereen is hier 
gast.  
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte toe 
wenst? Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en gebed. 
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En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 

 
gebed om ontferming en gloria  
(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
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v.  Wij danken U, God,  
om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 

g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus, Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming 

met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
 
lezing uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 18 
 
De HEER richtte zich tot mij:  
‘Waarom gebruiken jullie in Israël toch het spreekwoord:  
Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden? 
Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, nooit meer mag iemand bij 
jullie in Israël dit spreekwoord in de mond nemen!  
Stel, iemand is rechtvaardig. Hij is mij trouw en doet het goede.  
Aan de offermaaltijden op de bergen neemt hij niet deel  
en hij vereert de afgoden van het volk van Israël niet;  
hij onteert de vrouw van een ander niet, hij maakt haar niet onrein,  
en met een vrouw die ongesteld is heeft hij geen gemeenschap;  
hij buit niemand uit,  
geeft de schuldenaar zijn onderpand terug en besteelt niemand.  
Hij deelt zijn brood met al wie honger heeft, wie naakt is geeft hij kleren;  
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hij vraagt geen rente wanneer hij geld uitleent  
of toeslag wanneer hij het terugkrijgt;  
hij begaat geen onrecht  
en geeft een eerlijk oordeel bij onderlinge geschillen;  
hij houdt zich aan mijn geboden  
en leeft werkelijk naar mijn voorschriften.  
Zo iemand is rechtvaardig en zal zeker in leven blijven –  
spreekt God, de HEER. 
Maar stel, hij krijgt een gewelddadige zoon, een moordenaar,  
die alles doet wat zijn vader nooit heeft gedaan.  
Moet zo iemand in leven blijven?  
Nee, hij zal niet in leven blijven:  
na zo veel wandaden zal hij zeker sterven,  
hij heeft zelf de dood over zich afgeroepen. 
En ook hij krijgt weer een zoon,  
en deze zoon ziet alle misstappen die zijn vader begaan heeft.  
Hij ziet ze allemaal, maar volgt ze niet.  
Hij leeft naar mijn voorschriften en houdt zich aan mijn geboden.  
Zo iemand zal zeker in leven blijven,  
en niet sterven vanwege de schuld van zijn vader.  
Maar zijn vader – die een uitbuiter is geweest,  
die anderen bestolen heeft en zijn eigen familie heeft benadeeld –,  
zijn vader zal sterven, door zijn eigen schuld.  
Wie rechtvaardig is wordt als een rechtvaardige behandeld,  
en een slecht mens wordt voor zijn slechte daden gestraft. 
Wie goddeloos leeft, maar zich afkeert  
van de zonden die hij heeft begaan, zich houdt aan al mijn geboden,  
mij trouw is en het goede doet, zal zeker in leven blijven en niet sterven.  
De misdaden die hij heeft begaan zullen hem niet worden aangerekend; 
door zijn rechtvaardige daden zal hij in leven blijven.  
Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is –  
spreekt God, de HEER.  
Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid,  
en vernieuw je hart en je geest.  
Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!  
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde –  
spreekt God, de HEER.  
Kom tot inkeer en leef!  
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Psalm 130 

 
             
Lezing uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4:47-54 
(allen staan) 
 
Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea  
naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen,  
en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan  
om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen.  
Jezus zei tegen hem:  
‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ 
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Maar de hoveling drong aan:  
‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’  
‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’  
De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg.  
En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet 
om te zeggen dat zijn kind in leven was.  
Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem was gegaan.  
Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de middag, is de koorts verdwenen.’  
De vader besefte dat dat het moment was  
dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’  
Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 
Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd;  
het was zijn tweede wonderteken. 
 

 
 
 
overweging  
 
 
muziek  ‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu dir’ (zie Liedboek 130a) 
  Johann Sebastian Bach  | BWV 687  
  

 
 

VIERING VAN DE CHRISTUSMAALTIJD 
 
collecte  
Brood en wijn staan klaar op tafel. Bij de uitgang of thuis met de QR 
code kunt u iets geven voor de Stichting Leergeld. Deze stichting 
ondersteunt gezinnen in Amersfoort waar geen geld is om voor de 
kinderen de benodigde schoolspullen aan te schaffen. 
De collecte wordt 50/50 gedeeld met de Amersfoortse Zwaan, om deze 
vieringen mogelijk te maken. 
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lied 1007 

 
 
3+4  Is je beschutting verloren gegaan, 

in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan. 
 
Teistert de koorts je met scheuten van vuur, 
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt. 
 

5+6  Ben je veroordeeld tot tralies en steen, 
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen. 
 
Als eens de dood je zal hebben begroet, 
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet. 
 

7  Zó wil ik leven: eenvoudig en klein, 
met twee lege handen een koningskind zijn. 

 
voorbeden, telkens besloten met  
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Dankgebed aan tafel, besloten met:  
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vredegroet – we wensen de mensen links en rechts van ons de vrede 
van Christus. 
 
nodiging  
Iedereen die in geloof brood en wijn wil ontvangen is van harte genodigd 
om deel te nemen. 

Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ of 
‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij u zijn', of: 
'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door ‘amen’ te 
antwoorden.  

Voor wie geen alcohol gebruikt is er druivensap in de kleine beker. 
Mocht u liever geen brood en wijn willen ontvangen weet u ook dan welkom in 
de kring en geef het aan. Door de handen te kruisen voor de borst, geeft u het 
teken dat u in plaats van brood en wijn graag de zegen ontvangt. 
 

musica sub communione ‘Vater unser im Himmelreich’  
      Johann Sebastian Bach,  BWV 762 
      
slotgebed 
 
 
 
lied 827 
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God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
 
zegen 
 

 
 
 
(allen gaan zitten)  
 
muziek Praeludium und Fuge F-dur | BWV 556 
   Johann Sebastian Bach 
  

 + 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom om nog wat na te praten bij een glas sap of wijn! 
 
 
 
voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
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QR code voor de collecte  
 
50/50 voor Stichting Leergeld Amersfoort (zie 
www.amersfoortsezwaan.nl)  
en de kosten van deze viering 
 
 
 
 
 
AGENDA  
 
30 oktober, 19.30 uur: Uur van gedenken en troost, mooie muziek en 
passende teksten en de mogelijkheid om een kaars aan te steken voor 
wie u wilt gedenken.  
 
6 november, 16 uur: Poolse Poëzie. Wijnt van Asselt schotelt ons 
moderne Poolse gedichten voor. En samen lees je veel meer dan alleen. 
 
13 november, 16 uur: Lydia Vroegindeweij over Lutherliederen en 
Bachcantates en over hoe Bach troost. 
 
20 november, 16 uur: Muziek voor fluit en piano uit de Franse 
Romantiek. Lucas Coltof en Adriaan Plantinga 
 
21 november, 12-17 uur KunstKijkRoute 
 
27 november, 16 uur: Adventsviering,  
met vooraf kerkmuziekbrouwerij van 15-15.45 uur 
 

 
Alle informatie: 
www.amersfoortsezwaan.nl 
 


