
LITURGIE ZONDAG 7 november 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Achtste zondag van de herfst  

     Dienst van Schrift en Tafel 

     10.00 uur:  Ds. Jan Willem Overvliet  

                        Organist: Kees van den Haak, pianist: Christan Grotenbreg 

                                                   Ambtsdrager: Rients Stielstra, lector: Ineke van Huissteden 

                                                   m.m.v. Dorpskerkcantorij o.l.v. Sjaak Leenders 

                                                   Kindernevendienst: Heleen de Vries 

                                                   Koffiedrinken   

                                                                                                         

 
Inleiding: 
De laatste drie zondagen van dit kerkjaar 
zijn aangebroken. In deze tijd gaat het in de 
lezingen vaak over de eindtijd en het oordeel 
en in de evangelielezing van deze zondag 
gaat het over het Koninkrijk van God. 
Het is nabij gekomen volgens Marcus en in 
Jezus werd Zijn koningschap zichtbaar. 
Deze morgen zingen we een oogstlied, want 
afgelopen woensdag was het Dankdag voor 
Gewas en Arbeid. Vroeger waren er op die 
dag ook kerkdiensten in Rheden. Dat is op 
een gegeven moment afgeschaft, maar het 
blijft toch wel mooi of af en toe nog eens stil 
te staan bij wat er groeit en bloeit en bij wat 
ons wordt gegeven in 
mens en dier.  
We vieren het Heilig 
Avondmaal in 
verbondenheid met 
elkaar. Het Brood dat ons 
gegeven is ten leven.  Viert u het thuis of in 
de kerk met ons mee?    
 

 

Liturgie:  
De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt: Partita Sei gegrüsset,     

                        Jesu  Gütig (ged.) J.S. Bach 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 

 

Aanvangslied: Psalm 146: 1, 3 en 4 

 

Verstilling 

 

 

 

Bemoediging en groet:  

Cantorij:  

Onze hulp in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

O God, keer U om naar ons toe 

en doe ons weer leven met hart en ziel 

Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

en toon ons uw heil. 

 

V: Genade zij u en vrede, van God onze 

Vader en van zijn zoon Jezus Christus! 

Allen: Amen 

 

Gebed om ontferming 

 

Cantorij en gemeente: 

Lied 299f: Kyrie en Gloriahymne 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lied 719: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij,  

                 4 en 5 allen 

 

Gebed van de zondag: 

 

1ste lezing: Leviticus 19: 1, 2, 9 – 18 
 
Lied: 320: 1 en 4 
 

2de lezing: Marcus 12: 28-34 

 

Cantorij: lied 103e:  

‘Bless the Lord my soul’ 

 
Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 721 

 



 
 

 

Dank en Voorbeden, Amnestygebed, 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet 

 
Viering Heilig Avondmaal 

V: de Heer zal bij u zijn! 
ALLEN: De Heer zal u bewaren 
V: Verheft de harten! 
ALLEN: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V: Laten wij danken de Heer, onze God!  
ALLEN: Het past ons de Heer te danken. 
 

Cantorij: Tafelgebed: zie bijlage 

 

Voorbereiding 

 

Delen van brood en wijn 

 

Orgelspel 

 
Dankgebed 
 
Slotlied: Ga mee met ons 
 (Mel. gez. 392) 
 
Ga mee met ons, trek lichtend voor ons uit 
Naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
Een die de toekomst heeft, die leeft 
voorgoed. 
 
Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van 
hoop. 
Houdt steeds in ons de toekomstmens ten 
doop 
 
Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel; 

Gespeeld wordt: Prelude uit Prelude Fuge  

                        et Variation -  Cesar Fanck 

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 
 

 

Collectes:  

1. ZWO project: Opvang straatmeisjes in    

    Accra, Ghana 

In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht 
vanaf 14 jaar. De meisjes slapen ook in het 
centrum, dat een oase van rust is in de 
drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien 
maanden tijd kleding naaien, make-up, 
sieraden maken of het kappersvak. Ze 
worden een hechte groep, die elkaar ook na 
de opleiding tot steun is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud orgels 

 

 



Tafelgebed - Huub Oosterhuis 
Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werd  
toen Hij in een ver verleden werd geboren, ver van hier,  
 
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, zoon van Jozef, Zoon van David, 
zoon van Jesse, zoon van Juda, zoon van Jacob, zoon van Abram,  
zoon van Adam, zoon van mensen, die ook Zoon van God genoemd wordt,  
Heiland, Visioen van Vrede, Licht der wereld, Weg ten leven,  
 
Levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen,  
werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim  
als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,  
die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,  
 
die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ik  
als een dode die niet dood is, als een levende geliefde  
die gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen  
helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen,  
 
die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreek,  
mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar,  
die niet steil en ongenaakbaar, niet hooghartig, als een heerser, 
 maar in knechtsgestalte leefde, die zijn leven voor zijn vrienden  
 
prijsgaf, door een vriend verraden, die, getergd tot op het kruis,  
voor zijn vijand heeft gebeden, die, van God en mens verlaten,  
is gestorven als een slaaf,  
 
die gestrooid is in de akker als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter in de stilte van de dood,  
die als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil worden  
om in mensen mens te worden, die, verborgen in zijn God,  
 
onze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomen,  
die ons groet van uit zijn verte, die ons aankijkt van dichtbij, 
als een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier,  
Hem noem ik en beveel Hem bij je aan, als je levende geliefde,  
als de mens die naast je is. 


