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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: lied 276 vers 1 en 2, Zomaar een dak 
 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
Inleiding over het boekje ZEVEN en de zeven werken van 
barmhartigheid 
 
Stilte 
 

INKEER 
 
(we gaan staan) 

 
Zingen: lied 333 Kom Geest van God (3x) 
 

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 



 3 

Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Zingen als inleiding op het kyrie-gebed:  
Lied voor de onbekende dode (bij doden begraven, wijs: lied 
246b)   

 

Wie vat jouw leven samen? 
Wie zegt eerbiedig amen, 
bevestigt wie jij was? 
Geen priester die je kende, 
geen zus die jou verwende, 
geen buurman die je dagen las. 

 
Jouw boek bleef ongelezen. 
Onzichtbaar was je leven. 
Je stond geregistreerd 
bij de probleemgevallen,   
statistische getallen.    
Jij was ons vreemd en omgekeerd. 

 
Tijd om het toe te geven: 
wij waren jou vergeten. 
Jij was een mens als wij, 
een sterveling met dromen 
die niet zijn uitgekomen. 
Het spijt ons, onbekende jij. 

 

                                                                 t. René van Loenen; m. Liedboek 246b 

(we gaan zitten) 
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Kyriëgebed  
 
Loflied: Psalm 146 vers 1 en 4, Zing mijn ziel 
 

Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft de gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Lezen: Matteüs 25, 31- 40 
 
Zingen: Lied voor de terminale zieke (zieken bezoeken: pag. 47, 
wijs: lied 720) 

 

Ik had de moed je op te zoeken, 
toen jij de uitslag had gehoord.  
Je kon je ziekte nu benoemen. 
De dokter kreeg het laatste woord. 

 
Het spijt me dat ik heb gezwegen. 
Afkerig van goedkope troost 
hield ik de grote woorden tegen 
die gangbaar zijn nabij de dood. 
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Maar jij hebt mij niet afgewezen, 
jij troostte mij met jouw verhaal. 
Jouw afscheidswoord was mij tot zegen, 
zo licht en levend was je taal. 

    

                                                                                t. René van Loenen; m. Liedboek 720 

 

Lezen: 2 gedichten van Corrie Kopmels 
de naakten kleden (pag. 27) en vreemdeling herbergen  (pag. 37) 

 
Naakten kleden 

 

Dit wordt de warmste dag, 
een mus viel van het dak. 
Nu wil vader zwemmen. 
Veldfles, brood en droge vis, 
alles wordt ingepakt. 

 
Ik mag uit de kleren. 
Bloot dans ik op de dijk 
tot mijn gebloemde moeder 
mij schaterlachend vangt 
en in een zwempak dwingt. 

 
Vreemdelingen herbergen 
 

Ik liet hem toe 
alsof niet hij naar mij, 
maar ik naar hem gezocht had. 
Hij sprak: 
 
Anders en toch ongeveer als jij, 
vraag ik voor even onderdak. 
Ik ben alleen gekomen, 
maar met veel achterblijvers in mijn hart 
vorm ik een menigte. 
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Je huis kan nog zo warm, zo veilig zijn, 
diep van binnen huiver ik. 
Luister naar mijn stem 
en respecteer mijn stilte. 
 
Zingen: Lied voor de cateraar (hongerigen voeden: pag. 11, wijs: 
lied 979) 

Johannes 6 : 1-15 
 

Wie voedt vijfduizend monden 
met zaden van het veld 
of kruimels voor de honden 
en veel te weinig geld? 

 
Een jongen loopt te venten 
met broden en met vis. 
Van al die rijen mensen 
weet niemand wie hij is. 

 
Alleen de mensenvisser 
herkent hem zo te zien, 
gelooft, beaamt: hij is er! 
God heeft erin voorzien. 

 
Vijfduizend monden voeden 
– keer tien keer tien keer tien –  
is delen van het goede 
waar God in heeft voorzien. 

 
t. René van Loenen; m. Liedboek 979 
 

Preek over de ‘zeven werken’ 
 
afgesloten met het paneel ‘Hongerigen voeden’ en het gedicht Hij 
geeft mij vleugels (pag. 54) bij gevangenen bezoeken: 



 7 

voorzichtig 
heb ik de gevangen vogel 
 

uit de strik verlost 
 

ik laat hem vliegen 
hij geeft mij vleugels 
 

                                          Willem Hussum (uit: Warmte vergt jaren groei, 2005) 

Orgel/pianospel 
 
Zingen: bij wijze van geloofsbelijdenis: lied 568a, Ubi caritas 
(driemaal gezongen) 
 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
 

INTERMEZZO 
 

Mededelingen 
 

GEBEDEN  
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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. 

 



 8 

ZENDING EN ZEGEN 
  
(we gaan staan) 
 
Slotlied: Lied voor de schenker (bij dorstigen te drinken geven, 
wijs: Lied 782) 
 
Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron, 
vanaf de eerste melk waarmee de reis begon 
tot aan het allerlaatste glas, een lafenis 
die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is, 
die duurt zolang het lieve leven ons gegeven is. 
 
Ons leven volgt een morsig spoor van bron tot bron, 
een drinkgelag van morgendauw tot avondzon. 
O Moeder-Schenker van de melk en van de wijn, 
help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn, 
help ons voor elke reisgenoot een gulle bron te zijn. 

                                                                         t. René van Loenen; m. Liedboek 782 

 

Zegen, ingeleid met het gedicht bij 
gevangenen bezoeken;  beeld: Jeltje 
Hoogenkamp 

Iemand, een engel of misschien een muze 
ging langs de huizen met hun deur op slot. 
Monden gingen open, harten leefden op. 

 
Toen kraakten de gevangenen de vensters, 
bevolkten de balkons, verhieven hun stem 
en zongen tot de sterren naar beneden vielen. 

 
Violen braken uit hun kisten, snaren trilden. 
Rozen ontloken op een vergeten schildersezel 
en ontvouwden stil hun raadselachtig licht. 

                                                                                            Corrie Kopmels 
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Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen) 
 
U mag het boekje ZEVEN mee naar huis nemen. Anders kunt u het 
weer op de tafel bij de uitgang neerleggen. U mag daar ook een 
extra exemplaar meenemen om door te geven. 
 
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Aktie (Pakistan) en de 2e 
voor de actie Schoenendoos. Bij de uitgangen staan hiervoor twee 
bussen klaar. 
 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de diaconie 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.  
collecte 30 oktober 
 

Aanstaande woensdag 2 november vieren we de 

jaarlijkse Dankdagvoor Gewas en Arbeid. Vooruitlopend 

hierop vindt vandaag al de bijpassende collecte plaats 

voor Pakistan (Kerk in Actie- Werelddiaconaat) onder de 

titel:  

"opstaan voor een menswaardig bestaan" 

 

Op het Pakistaanse platteland werken veel landloze 

boeren als dagloner. Elke dag moeten ze opnieuw werk 

zien te vinden. Ze verdienen te weinig om hun familie te 

onderhouden. Kerk in Actie helpt hen met een training 

en startkapitaal om een onderneming te starten in 

bijvoorbeeld de verkoop van groenten of melk, of in het 

repareren van fietsen of mobiele telefoons. Boeren die 
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wel een stukje land hebben, krijgen begeleiding om hun 

opbrengst te verbeteren en hun inkomen te verhogen. 
 
Agenda 
4 november 20.00 uur  Trefpuntcafé 
 
 
 
 
 
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst 
kunt u terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl, respectievelijk 
onder de rubrieken ‘Aktueel’ en ‘Kerkdienst in beeld en geluid’ 
 

http://www.pkntrefpunt.nl/
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