
LITURGIE ZONDAG 17 oktober 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Vijfde zondag van de herfst  

     10.00 uur:  Ds. Jan Willem Overvliet 

                        Organist: Kees van den Haak 

                        Ambtsdrager: Jan de Bes 

                                                   Lector: Johan Mandemakers 

                                                   Kindernevendienst: Marije 

                                                   Koffiedrinken 

                                                    

                                                    

 

 

 

 

 

 

Inleiding op de dienst: 

Vroeger had je in veel kerken geen 

zitplaatsen. Ze waren leeg en mensen 

moesten lange tijd staan. Op een gegeven 

moment kwam daar verandering in en 

kwamen er banken en stoelen in de kerk. 

Dat koste natuurlijk geld. De rijken kochten 

zo’n zitplaats voor zichzelf en de armen 

moesten maar blijven staan. Zo is het nog 

steeds in veel voetbalstadions.  

Gelukkig wordt er tegenwoordig in de 

kerken geen onderscheid meer gemaakt 

tussen rijken en armen.  

In de evangelielezing van deze zondag 

zegt Jezus: ‘wie van jullie de eerste wil zijn, 

zal ieders dienaar moeten zijn’.  Hij komt 

op voor het recht van de zwakkere en kijkt 

kritisch naar het menselijke handelen. 

 

 

 
 

 

Liturgie:  
 

De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt:  Psalm 92 koraal en 

variaties, Henk Gijzen  

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 3 

 

Verstilling 

 

Bemoediging en Groet: 

V: Onze hulp is in de Naam van de HEER 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid en 
A: die niet laat varen de werken van zijn  
    handen. 
 
V: Genade zij u en vrede, van God onze  
     Vader en van de Heer Jezus Christus in   
     gemeenschap met de Heilige Geest. 
A: Amen 
 
Gebed om ontferming met als acclamatie: 
’Heer, ontferm U’ 
 

Lied: 286:1, 2 en 3 

 
Aandacht voor de kinderen 
 
Gebed bij de zondag:  
 
1ste Lezing: Jesaja 29: 18-24 



 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

 
Lied: Psalm 105: 1 en 2 
 
2de Lezing: Marcus 10: 32-45 
 
Lied: 990 
 
Uitleg en Verkondiging (Jesaja 53:10,11) 

 

Orgelspel 
 
Lied: 146a: 1, 4 en 7 
 

Dank en Voorbeden,  

Stil gebed en Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet  

 

Slotlied: 422 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel; 

Gespeeld wordt:  Allegro uit Concerto von 

Luigi Manzia, Johann Gotfried Walther 

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

 
 
Collectes:  

1. Noodhulp eigen gemeente 
Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van 
de kerk: helpen waar mensen geen andere 
hulp vinden. Ook in onze rijke samenleving 
van de 21e eeuw zijn er mensen die door de 
mazen van het vangnet heen vallen. Ze 
hebben schulden of zijn verstrikt geraakt in 
de vele regels en formulieren. De Diaconie 
geeft hen concreet geld en helpt hen de 
juiste ingang te vinden om het leven weer op 
te pakken. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Weekberichten 

  


