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Oecumenische dankdienst  
b.g.v. 25-jarig dienstjubileum Geert van Dartel Grote Kerk,  

’s-Hertogenbosch, 8 november 2019 

Voorganger: Mgr. J. van den Hende 

Organist: Ds. Sj. van ’t Kruis 

Dirigent: H. Vrijdag 

 



2 
 

  



3 
 

Opening 

Intochtslied: Door de wereld gaat een woord LB 802    
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Kruisteken en begroeting 

B. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

A. Amen 

B. Vrede zij u 

A. En met uw geest 

 

Openingswoord 

 

Lofzang: GvL 381  
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Dienst van het woord  
 

Gebed  

Almachtige eeuwige God,  

die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die samen zijn, 

bewaart Gij in uw vrede.  

Zie genadig naar de kudde van uw Zoon: verenig allen, die 

door één doopsel zijn geheiligd, in oprecht geloof, en verbind 

hen door één band van liefde. Door onze Heer Jezus Christus, 

uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de 

heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

Lezing uit de brief aan de Efeziërs 4,1-7 + 11-13  

Ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een 

leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God 

ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in 

lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de 

eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede; 

één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een 

en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, 

één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven 

allen en met allen en in allen.  

Hij heeft ook gaven gegeven: sommige maakte Hij apostelen, 

anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen 

herders en leraars om de heiligen toe te rusten voor het werk 

der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, 

totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof 

en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de 

gehele omvang van de volheid van de Christus. 
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Psalm 24  - Gregoriaans –O.L. Vrouwe Abdij Oosterhout 

 

 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelielezing Mt. 9,9-13    (allen gaan staan) 

Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij iemand aan het tolhuis 

zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: ‘Volg Mij’. De 

man stond op en volgde Hem. Terwijl Hij nu in diens woning 

aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met 

Jezus  en zijn leerlingen aanliggen. Toen de Farizeeën dat 

zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw Meester 

met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en zei: ‘Niet de 

gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken.’ Gaat 

heen en leert wat het zeggen wil: Ik wil liever barmhartigheid 

dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, 

maar zondaars. 
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Acclamatie GvL 265  

 

Overweging  

Moment van Stilte 

Dienst van de gebeden  

Gebeden om eenheid en voor de noden in de wereld:  

Goede God, barmhartige Vader, U weet wat in ons hart 

omgaat nog voor wij het uitspreken. Zie op ons neer en hoor 

ons gebed:  

Acclamatie na elke intentie Kyrie eleison Taizé 
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Mor Polycarpus (Syrisch-orthodoxe Kerk)  

mw. J. Galjaard (Protestantse Kerk in Nederland)  

v. Theodoor van der Voort (Russisch-orthodoxe Kerk),  

br. Machiel Jonker (Verenigde Pinkster- en 

Evangeliegemeenten)  

ds. Christien Crouwel (Raad van Kerken in Nederland)  

Leo van Leijsen (Katholieke Vereniging voor Oecumene),  

ds. Erica Scheenstra (Protestantse Gemeente  ‘s-

Hertogenbosch)  

Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene) 

mogelijkheid voor spontane voorbede  

en afsluitend gebed door mgr. Hans van den Hende 

Onze Vader oecumenische versie  (allen gaan staan) 

 
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. 
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Vredegroet  

terwijl gezongen wordt In Christus is noch Oost noch West LB 

969 

 

2.  Tot ieder hart, dat Hem behoort,  

met Hem gemeenschap vindt 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

3. Geliefden, sluit u dan aaneen 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

4.  Laat zuid en noord nu zijn verblijd 

Hem prijzen west en oost 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 
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Zending en zegen     (allen gaan staan) 

Gebed en zegen 

Goede en liefdevolle Vader, wij danken u voor de rijke zegen 

die Gij ons in Christus hebt gegeven. Geef dat ook vandaag Zijn 

roepstem wordt gehoord en gevolgd opdat het Evangelie als 

bron van eensgezindheid en nieuw leven in onze samenleving 

oplicht door Christus onze Heer die met U leeft en heerst in de 

eenheid van de Heilige Geest. Amen.   

B.  De Heer zij met u 

A.  En met uw geest 

B.  De naam van de Heer zij geprezen 

A.  van nu af tot in eeuwigheid 

B.  Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

B.  Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest 

A.  Amen 

 

Slotlied  
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Met heel mijn hart roem ik mijn God, 

mijn hart juicht om God mijn redder, 

in mijn geringheid zag hij naar mij om.  

Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,  

heilig, heilig is zijn Naam. 

 

Verantwoording 

- Bijbelteksten zijn ontleend aan de Willibrordvertaling 

- Gezangen zijn ontleend aan GvL, LB en Taizé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


