
LITURGIE ZONDAG 14 november 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Negende zondag van de herfst  

     10.00 uur:  Ds. Roel van Oosten, Warnsveld 

                        Organist: Piet Cnossen  

                        Ambtsdrager: Marret Uijl,  

                                                   Lector: Thea de Kreek 

                                                    

                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
Inleiding op deze dienst: 
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar 
in november hebben, mede door de herfst, 
een heel eigen sfeer. 
Er komen meestal een aantal belangrijke 
thema’s aan de orde als dankbaarheid, 
delen, en onze sterfelijkheid. 
Een zondag van ‘vergeving en verzoening’ 
zou daar heel goed bij passen. 
 
Het gaat vanmorgen in de lezingen over 
vergeving. 
Dat is in mijn ogen, of zou moeten zijn, 
een kernkwaliteit van christelijk geloof en 
handelen. 
Maar wat houdt dat in? 
En hoe werkt het? 
Daar zijn vele misverstanden over. 
Jezus geeft er een soort regel voor 
en een verhaal, naar aanleiding van een 
vraag van Petrus. 
Daar zullen we wat bij toeven vanmorgen. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Liturgie:  
De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt:  

 

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 
 

Aanvangslied: 800: 1 

 

Bemoediging en groet:  

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: 800: 2 en 3 

 

Iets over deze kerkdienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied : 305 



 

 

Gebed van de zondag gezongen: 

Lied: 317: 1 en 2 

 

1ste lezing: Psalm 103: 6-14 
 
Lied: Psalm 103: 5 
 

2de lezing: Matteüs 18: 15-35  

 

Lied: 981: 1 en 2 

 
Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 925 (enkele keren) 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet 

 

Dank en Voorbeden, stil gebed en  

Onze Vader 

 
Slotlied: 791 
 
Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel; 

Gespeeld wordt:  

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wij wensen u een goede week! 

 
 

 

 

Collectes:  

1.  Kerstenveloppen Voedselbank 
Ieder jaar zorgt de Diaconie met Kerst voor 

een enveloppe met bonnen 
van de plaatselijke 
supermarkten voor iedereen 
die een beroep moet doen op 
de voedselbank.  Het bedrag 

is per enveloppe afgestemd op de 
samenstelling van het betrokken 
huishouden.  Gezinnen met kinderen krijgen 
dus wat extra. Heel bewust kiezen we al een 
aantal jaren in afwijking van de ons 
omringende gemeenten voor een 
bonnensysteem. Een kersttas of -doos is 
misschien wel wat 'romantischer'  om te 
geven, maar bonnen geven de ontvangers 
meer vrijheid om hun eigen keuzes te 
maken.  Armoede is al zo vaak onvrijheid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

 

 


