
LITURGIE ZONDAG 10 oktober 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Vierde zondag van de herfst  

     10.00 uur:  Ds. Roel van Oosten, Warnsveld 

                        Organist: Piet Cnossen 

                        Ambtsdrager: Marret Uijl 

                                                   Lector: Henk Lodder 

                                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de dienst: 

 

Thema:  de vraag van een rijke 
jongeling: waar gaat het om in dit 
leven?’ 
 
Een rijke jongeling vraagt Jezus om goede 
raad: ‘wat moet ik doen, waar komt het op 
aan in dit leven?’ 
Misschien is zijn vraag ook nog te vertalen 
als: wat maakt werkelijk gelukkig? 
Zijn vragen zijn die van elk mens, 
en misschien bij uitstek die van rijken, 
die zoeken naar ‘zinvol leven’ zoals de titel 
van een recent verschenen boek luidt. 
Jezus reageerde nogal ‘pittig’ op hem, 
terwijl hij hem liefhad! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie:  
 

De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt:  Preludium in G        

                            van G.F.Händel. 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed:  

O: Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
    en het licht werd geboren, 
    en het was goed en het werd avond  
    en morgen, tot op vandaag. 
    Gij die geroepen hebt ‘o mens’ 
    en wij werden geboren. 
G: GIJ DIE ONS TELKENS WEER ROEPT 
    OM OP TE STAAN, 
    EEN NIEUWE TOEKOMST  
    TEGEMOET, 
    U ZEGGEN WIJ DANK,  
    HEER ONZE GOD, 
O: omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
    die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  
G: AMEN 
 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: 217: 1 en 2 

 

Groet en Bemoediging: 

V.: De Heer zal bij u zijn 

G.:OOK MET U ZIJ DE HEER  

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 G.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  

      HEEFT 

 

Lied: 217: 3 en 4 

 

Iets over deze kerkdienst 

 



 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

Gebed om ontferming 

 
Glorialied: 713: 1, 2 en 3 
 
Gebed bij de zondag: Lied 833  
                                     (enkele keren) 
 
1ste Lezing: Deuteronomium 15: 1-11 

 
Lied: 712 
 
2de Lezing: Marcus 10: 17-31 
 
Lied: 992 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 838: 1, 2 en 3 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet  

 

Dank en Voorbeden,  

Stil gebed en Onze Vader 

 

Slotlied: 657 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel; 

Gespeeld wordt:  Menuet in g               

                            van J.S.Bach. 

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

Collectes:  

1. Voedselbank Arnhem 
Meer dan één miljoen Nederlanders leven 
onder de armoedegrens. De 
economische crisis is vooral voor de mensen 
aan de onderkant van de samenleving nog 
steeds niet opgehouden. Het doel van de 
voedselbank is om die mensen, die per 
maand minder dan € 180,- als leefgeld 
hebben, een steuntje in de rug te geven. De 
Voedselbank verstrekt hen, op verzoek van 
professionele hulpverleners, tijdelijk een 
wekelijks voedselpakket. 
Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem samen 
met bedrijven en supermarkt(ketens). Zij 
doneren hiervoor hun overschotten die ze, 
om wat voor reden dan ook, niet meer 
kunnen minder wordt belast. De 
Voedselbank ontvangt geen structurele 
subsidies en is dus volledig afhankelijk van 
donaties en sponsoring 
. 
 
2. Kerkhuishouding 

    Verwarming Dorpskerk  

http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/
http://www.voedselbankarnhem.nl/voedselpakket-aanvragen/

