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75e sterfdag van Dietrich Bonhoeffer  (1906 – 1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorgangers: ds. Joke Quik – Verweij en ds. Kees Bochanen 

ouderling van dienst: Rini van Dijkhuizen 

organist / cantor: Martin Kas 

blokfluitiste: Christa Kelderman 

studioteam: Sebastiaan Kruk en Twan Maaskant  

bloemschikking: Bretta van Middelkoop 



DE VOORBEREIDING 
 
Muziek (orgel / blokfluit) 

 

Welkom 

 

Drempelgebed 

ouderling :   Wees bij ons, God, 

    nu wij op weg gaan 

    naar het feest van de opstanding. 

    De uittocht van Uw Zoon 

    uit het land van de dood. 

    Inspireer ons door zijn inzet en dienstbaarheid. 

    Bekleed ons met zijn liefde. Amen 

 

Lied   Psalm 67  vers 1   solo Martin Kas 

 

Bemoediging 

ouderling :  Wie woont in de hoede van de Eeuwige, 

overnacht in de schaduw van de machtige. 

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 

Hij is een schild, een muur om je heen. 

        

Wij zingen als kyriëgebed    Lied 281  vers 1 t/m 5   

 

HET WOORD 
 
Groet         

voorganger : De Heer zij met u! 

allen  : OOK MET U ZIJ DE HEER! 

 

Toelichting bij de bloemschikking 

 

Eerste lezing  Exodus 12, 1-14    

 

Lied    Lied 723      1. solo Martin Kas  2. allen  

 

Evangelielezing Johannes 13, 1-15    



Overweging        

 

Muziek (orgel / blokfluit) 

 

BROOD EN WIJN 
 
Klein credo        
 

Wie wanhoopt, roept de godsnaam aan 

-in angst of waan 

in zielsverdriet- 

of je nu Christus volgt of niet. 

 

Wie schooiers hoop geeft, net als Hij, 

staat zij aan zij, 

ten prooi aan spot: 

wie Christus volgt, omarmt zijn God. 

 

God is intens met ons begaan, 

draagt ons bestaan, 

aanvaardt, vergeeft 

wie wel of niet uit Christus leeft. 

 
René van Loenen 

n.a.v. gedicht ‘Christen en heiden’ van Dietrich Bonhoeffer (juli 1944) 

 

Lied  Lied 276 vers 3   solo Martin Kas 

 

Muziek Johannes Brahms – O Traurigkeit, o Herzeleid 

 

Gij zijt mijn goed, 
mijn overvloed, 

Gij zijt mijn brood, mijn beker, 

door uw dorst en door uw dood: 

al mijn levensteken!    Gezang 366 LvK 

 



GEBEDEN 
 
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)      
 
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. 

 

AFSLUITING  
 
Wij gaan op weg naar Goede Vrijdag  

 

Aber du weisst den Weg für mich  

Maar U weet de weg voor mij 

tekst: Dietrich Bonhoeffer / vertaling: Gert Landman 
muziek: uit Taizé 

 
Tijdens dit lied zijn afbeeldingen van Rini van Dijkhuizen te zien 
 

In de hof van Getsemané 

Jezus verlaten door zijn leerlingen en gevangen genomen 
gemaakt door Rini van Dijkhuizen 

 
 

Wij zetten deze viering morgen, Goede Vrijdag, voort (19.30 uur). 

Tot morgen! 

 

Collectedoelen 

Spankeren, Laag Soeren, Dieren NO 

Wilde Ganzen - onderwijs in Kampala (Oeganda)  

NL53 INGB 0000 0400 00 t.n.v. Stichting Wilde Ganzen/IKON 

 

Ellecom – De Steeg 

Stichting Strak -  hulp voor mensen met een minimum inkomen  

Diaconie Ellecom-De Steeg NL75 TRIO 0254 6991 54 o.v.v. Strak 


