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Brood voor de honden. 
Wellicht denkt u bij het doorbladeren van de orde van dienst: “Wat 
vreemd, dezelfde lezingen als afgelopen zondag.” Voor een deel 
klopt dat. Het verhaal over Jezus en de Kanaänitische vrouw is een 
sleutelverhaal, een scharnierverhaal in het evangelie van Matteüs. 
Na zijn ontmoeting met deze bijzondere vrouw en moeder moet 
Jezus al zijn werk nog een keer opnieuw doen. Dat verhaal over de 
tweede maaltijd, nu niet voor zijn eigen joodse volk, maar voor de 
volkeren, moet gelezen worden. Als er één heidens schaap over de 
dam is, volgen er meer. Daarover gaat het in deze dienst: Brood 
voor de honden   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:           

voorganger: ds. Bram Grandia, Zutphen 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Janny Jansons 
diaken: Marieke Klein 

lector: Ko van Renssen 
kosters: Ineke van der Meulen en Janneke van Renssen  

beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 
- Stilte  
- Orgelspel: Adagio uit Toccata, Adagio en Fuga, J.S. Bach 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Orgelspel: Lied 993 (Samen op de aarde, zie Slotlied) 
 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 

We gaan staan 
Drempelgebed 
o. God van mensen, 

U wilt bij uw mensen wonen.  
g. U WILT DAT UW GOEDE BEDOELINGEN IN DEZE WERELD 

WERKELIJKHEID WORDEN.  
o. Daarom roept u ons in uw dienst,  

opdat we als gemeente in deze wereld een plek mogen zijn  
waar mensen in uw licht kunnen leven. 

g. KOM DAN IN ONS MIDDEN,  
WEES HIER AANWEZIG, 

o. opdat we bemoedigd verder mogen gaan als uw gemeente. 
g. VANDAAG EN ALLE DAGEN DIE KOMEN. 
o.  Amen 
 
Lied: Psalm 87 
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2 Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 

3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kinderen dragen. 
 

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

We gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. … 
 daarom bidden wij: wij zingen Lied 301j  
 

 
 
 
 



-5- 
 
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen: Lied 335 (1x) 
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Schriftlezing: Jesaja 56: 1-3a en 6-8 
1Dit zegt de HEER: 
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht; 
de redding die ik breng is nabij, 
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. 
2Gelukkig de mens die zo handelt, 
het mensenkind dat hieraan vasthoudt; 
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet, 
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. 
3De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, 
laat hij niet zeggen: 
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ 
 
6En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden 
om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, 
om dienaar van de HEER te zijn 
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, 
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, 
7hem breng ik naar mijn heilige berg, 
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; 
zijn offers zijn welkom op mijn altaar. 
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 
8Zo spreekt God, de HEER, 
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: 
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. 
 
Orgelspel: Sarabande uit Franse Suite nr 4 in Es, J.S. Bach  
 
Schriftlezing: Matteüs 15: 21-39 
21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en 
Sidon. 22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die 
uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon 
van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een 
demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen 



-7- 
 
kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch 
weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij 
antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van 
het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem 
neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om 
de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te 
voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de 
kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28Toen 
antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal 
ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen. 
29Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging hij de berg 
op; daar ging hij zitten. 30Er kwamen grote mensenmassa’s op hem 
af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele 
anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas 
hen allen. 31De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen 
gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en 
blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van 
Israël. 
32Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij: ‘Ik heb 
medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me 
en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar 
huis sturen wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ 
 33De leerlingen antwoordden: ‘Maar waar halen we in deze 
verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te 
voeden?’ 34Jezus vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze 
zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’ 35Hij gaf de mensen opdracht op de 
grond te gaan zitten. 36Toen nam hij de zeven broden en de vissen, 
sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de 
leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. 37Iedereen at 
en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren 
ophaalden, hadden ze zeven manden vol. 38Er hadden ongeveer 
vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet 
meegeteld. 39Nadat hij de mensen had weggestuurd, stapte hij in de 
boot en voer naar de omgeving van Magadan. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD 
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We zingen een lied van W. Barnard, melodie lied 763 
 

1 Het brood wordt aan tafel gebroken 
de  kinderen eten ervan 
en wat er is overgeschoten 
dat wordt voor de honden gedaan. 
 

2 Waar zullen de honden van leven 
Zij hebben zich toevertrouwd 
aan handen die het hun geven, 
een mens die hen onderhoudt. 
 

3 Genade of ongenade, 
de kinderen hebben een recht 
en dat is door schande en schade  
aan anderen toegezegd. 
 

4 Heer, als de honden blaffen 
en huilen naar de maan. 
Geef hun van onze tafel; 
Zo hebt Gij ons gedaan. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 361 (Liedboek voor de kerken 1973) 
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2 We brengen het brood naar de schare, 

de Heer geeft het ons in de hand. 
het is er niet om te bewaren. 
Het brood gaat van hand tot hand. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank- en voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen 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 door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e  collecte: diaconie voor ¼, 2e collecte: kerk voor ¼ en 3e collecte 
voor de Zending voor ½.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 

We gaan staan 
Slotlied: Lied 993 
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2 wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 

3 ’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4 om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 

5 Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 
 

6 want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis. 

7 Kerk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee. 
 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen 
v.   … 
g. AMEN 
 
Orgelspel: Fuga in g-moll, J.S. Bach 
 
Hierna wachten we de aanwijzingen van de dienstdoende koster af 

hoe we de kerkzaal weer kunnen verlaten. Na de dienst is er de 
mogelijkheid om koffie te drinken (alleen bij mooi weer). Bij de 

uitgang (Simonsplein) staan koffie en thee ingeschonken in 
kartonnen bekers op een tafel. Buiten staat de suiker en de melk. 


