
LITURGIE ZONDAG 24 oktober 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Zesde zondag van de herfst  

     10.00 uur:  Ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 

                        Organist: Piet Cnossen 

                        Ambtsdrager: Kees van den Haak 

                                                   Lector:Henk Otter 

                                                    

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
Inleiding op de dienst: 
 
Dorst 
We kunnen het zo gemakkelijk zeggen:  
ik heb dorst! Maar wie van ons weet wat 
echte dorst is? Wie weet hoe je je dan kunt 
voelen? Wie kent het smachten in een leeg 
en dor bestaan, in een uitgedroogd leven?  
 
De Bijbel is ontstaan in een water-arme 
leefwereld en juist daarom zijn dorst en 
honger veelgebruikte beelden.  
Water, stromend levend water, is een 
werkelijk leven-reddende zaak.  
Begrijpen wij, hoe een mens daarnaar kan 
verlangen?  Als ik zo ‘dorst’, waarnaar 
verlang ik dan? En wat heeft Jezus te 
bieden, als hij iedereen die dorst heeft 
oproept om bij hem te komen? 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Liturgie:  
 

De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt: Freu dich sehr, o meine 

Seele (Ps 42)  van Georg Böhm. 

 (eerste variaties) 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

O: Die de morgen ontbood 

     en het licht hebt geroepen, - 

A: zegen ons ook met uw licht! 

O: Donker is de wereld, 

     duister vaak ons eigen hart,  

     daarom zoeken wij 

     het licht van uw ogen – 

A: zegen ons ook met uw licht! 

O: Bij uw licht zien wij elkaar: 

     mensen van uw welbehagen. 

     Houd uw gezicht 

     voor ons niet verborgen. 

A: zegen ons ook met uw licht! 

     Amen. 

 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: 217: 1, 4 en 5 

 

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 van de zondag:  ps. 119a: 1 en 4 

 

Smeekgebed 

 



 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

 

Glorialied: 305 

 

Profetenlezing:  Zacharia 14:6-9 en 16 

 

Lied: Ps 42: 1 en 3 

 

Brieflezing: Openbaring 22:1-6 

 

Lied: Ps 63: 1 

 

Evangelielezing:  Johannes 7:37-39 
 
Lied: Ps 63: 3 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 763 
 
Dank en Voorbeden,  
Stil gebed en Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen 
en bloemengroet  
 
Slotlied: 653: 1 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel; 
Gespeeld wordt: Freu dich sehr, o meine 
Seele van G.Böhm. (laatste variatie) 
 
Ook i.v.m. de uitzending blijven we 
zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 
 

 
Collectes:  

1. Inloophuis Dieren 
In de ruim 20 jaar dat het Inloophuis bestaat, 
heeft het inmiddels een vaste plek in de 
regio gekregen. De meeste inlopers zijn 
mensen die ergens in hun leven zijn 
vastgelopen, of die in onze hectische 
samenleving op de een of andere manier 
tussen wal en schip zijn geraakt. De inlopers 
vinden een rustpunt in de grote huiskamer 
van het Inloophuis. Daar zijn ze welkom, 
daar vinden ze een luisterend oor, daar zijn 
mensen die om ze geven. 
 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

  


