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Welkom in de Dorpskerk 
 
Inleiding op de dienst: 
‘De cirkel van het kwaad’ 

Deze zondag lezen we het tweede deel 

van de Veldrede van Jezus. Hij roept ons 

op om lief te hebben en geen kwaad met 

kwaad te vergelden.  

We vieren vanmorgen ook het Heilig 

Avondmaal en zingen: ‘Ubi caritas et amor’. 

Dat betekent: waar liefde is en vriendschap, 

daar is God. 

Wij worden uitgenodigd om in een God te 

geloven die het goede voorheeft met ons. 

En om zelf ook vanuit deze gezindheid te 

leven met elkaar. In onze tijd wordt veel 

gesproken over grensoverschrijdend 

gedrag. Kun je daar weerstand tegen 

bieden en de cirkel van het kwaad 

doorbreken? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Partita ‘O Gott, du frommer   
          Gott’ van J.S. Bach Choral en variaties 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 287: koor 1 en 4 
                                 allen 2 en 5 
                        ‘Rond het licht dat leven doet’ 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp komt van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Genade zij u en vrede van God onze  
      Vader en van zijn Zoon Jezus Christus 
A: Amen 
 
Inleiding 

 

Gebed  

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Lezing:  Psalm 37: 1-6, 14-17 
 

Zingen: Morgenlied 207: koor 1,  

                                          allen 3 en 4 

‘De trouw en goedheid van de Heer’ 

 

Lezing: Lucas 6: 27-38 
 
Zingen: 973: koor 1 en 3 
                      allen 2 en 4 
‘Om voor elkaar te zijn’ 



Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: 905: koor 1 en allen 4 

                          

Dank en voorbeden 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Zingen: 385: koor 1, allen 2 en 4 
‘De tafel van samen’ 
 
Lezen en zingen: 403c 
Voorganger en koor/allen 
 
V: Danken wij de goede God! 
 
A: Ja wij willen voor Hem zingen:  
     van alle dagen deze morgen, 
     van heel de wereld deze plaats, 
     van alle gaven brood en beker,  
     van alle mensen: jij naast mij. 
 
V: God die alles hebt geschapen, 
het geheim van het morgenlicht 
en de zon hoog aan de hemel, 
lucht voor vogels, vrije zielen, 
helder water voor de vissen – 
heel de aarde een mensentuin: 
zelf gaf U ons stem en woorden 
om te zingen: God is goed! 
 
Zingen: refrein Van alle dagen 
 
V: zoals overal de wereld, 
Zoals overal de mensen  
met verbazing en ontzag 
zeggen wij hier: ‘Heilig, heilig,  
heilig is de Heer van allen,  
en gezegend Hij die komt.’ 
 
Zingen: refrein Van alle dagen 
 
V: zo gezegend als die ene 
Is er nooit in heel de wereld, 
Is er nooit van alle dagen 
Is er nooit een mens geweest als deze: 
Jezus Christus, Hij, uw Zoon. 
 
Zingen: refrein Van alle dagen 
 
V: altijd wist Hij waar verdriet was, 
wie alleen was, kende Hij. 
 

 

 

Feesten heeft hij opgevrolijkt, 

in zijn hand werd water wijn. 

Met twee vissen en vijf broden 

leerde Hij de mensen leven 

Voor elkaar zo goed als God. 

 

A: Voor elkaar zo goed als God. 

 

Zingen: refrein Van alle dagen 

 

A: Hij stond naast ons, 

    Zijn hele leven gaf Hij weg  

    als een geschenk 

    tot de dood toe voor zijn vrienden.  

    Licht en leven, wijn en brood. 

 

V: Zo heeft Hij de laatste avond 

dat Hij met hen samen was,  

zelf het brood voor hen gebroken 

en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam,  

neem het, eet en denk aan Mij.’ 

Vol met wijn schonk Hij de beker, 

loofde U en gaf hem rond. 

‘als je deze beker rondgeeft,  

deel je in mijn dood en leven, 

deel je in mijn nieuw verbond.’ 

 

A: Maranatha! Totdat Hij komt. 

 

V: Geest van God, help ons te leven  

door dit brood en deze wijn, als die mens 

van alle mensen. 

 

Zingen: laatste refrein: Na deze morgen 

 

We bidden het Onze Vader 

 

Zingen: 412: koor 1, allen 6 

 

Uitdelen brood en wijn 

 

Ondertussen zingen we  

568a: Ubi et caritas  

en eventueel nog 103e: Bless the Lord 

 

Dankgebed 

 

Slotlied: 415: 1 Zegen ons Algoede 

 

Zegen, 415: 3 Amen, amen, amen 

 



We wensen u een goede week! 

Orgelspel 

Gespeeld wordt:  Partita ‘O Gott, du 
frommer Gott’ van J.S. Bach,  variatie !X 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
  
 
 

 
 

 

Kerk in Actie helpt Ethiopië:  

‘Het is een zaak van leven of dood’ 

Collectes: 

1.  Slachtoffers droogte in Ethiopië. 
In Ethiopië heerst de ergste droogte in 
meer dan 40 jaar. Op sommige plaatsen is 
al drie jaar lang geen druppel regen meer 
gevallen. Voor meer dan 13 miljoen 
mensen dreigt honger.  
Door deze aanhoudende uitzonderlijke 
droogte gaan gewassen dood en sterven 
dieren, met honderdduizenden tegelijk. 
Volgens de Verenigde Naties is de situatie 
in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo 
nijpend geweest. Omdat er ook in de 
komende tijd geen regen zal vallen, wordt 
het alleen nog maar erger. 
Kerk in Actie heeft gevraagd om de 
getroffen bevolking te helpen met water, 
voedsel en medicijnen. Er worden tanks 
geïnstalleerd om water op te slaan dat met 
vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan 
ernstig ondervoede kinderen, zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven, wordt extra voedsel uitgedeeld. 
Ook worden dieren geholpen met water, 
voedsel en medicijnen; zij zijn immers voor 
veel mensen hun inkomstenbron. 
De diaconie heeft besloten hiervoor te 
collecteren en bedragen,die t/m 28 februari 
worden gestort op ons banknummer 
 NL32 RABO 0355 2003 84, onder 
vermelding van ‘Afrika’, worden door de 
diaconie verdubbeld. 
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2. Kerkhuishouding 

    Verwarming kerkgebouw 

     

 

 
 

 

 

 

 


