
LITURGIE Zondag 27 februari 2022 

     Zondag Quinquagesima 

     50ste dag voor Pasen 

     10.00 uur: Ds. Bram Grandia 

                       Organist: Piet Cnossen 

                       Ambtsdrager: Rients Stielstra 

                                                  Lector: Henk Lodder 

                                                   

 

Welkom in de Dorpskerk 
 
 
 
 
Inleiding op de dienst: 
 
Carnaval 
Het zuiden van ons land is dit weekend 
getekend door het carnaval. Hier en daar in 
het noorden ook wat plekken. Als kind in 
Breda leerde ik dat carnaval een heidens 
feest was. Het hoorde bij 'de brede weg'. 
Drie dagen lang stond de wereld op zijn kop. 
Stel - denk ik - met het oog op de lezingen 
van zondag over de profeet Jeremia, die in 
Jeruzalem in de tempelpoort staat te 
schreeuwen tegen zijn volk en de toespraak 
van Jezus in het open veld tegen zijn volk, 
stel dat Jezus en Jeremia in hun tijd door 
middel van hun redevoeringen als een soort 
'buutredenaars van God' de gevestigde orde 
omkeerden, dan zou er in het hedendaagse 
carnaval een mooie traditie verscholen zijn: 
deze wereld omgekeerd.  
Stel je dat eens voor in deze tijden vol 
dreiging. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: ‘Du Friedefürst Herr Jesu       
                           Christ’ van J.S. Bach  
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 283 
 
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        

 

Psalm van de zondag: Psalm 8a 

 

Smeekgebed telkens afgerond met: 

V:….zo roepen wij samen: 

G: lied 367d 

 

Glorialied: Psalm 117 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

Lezing: Jeremia 7: 1-11 
 

Zingen: 177: 1 en 2 

 

Lezing:  Lukas 6: 39-49 
 
Zingen: 339a 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel 
 



 

We wensen u een goede week! 

 

Zingen: 1001 

                          

Dank en voorbeden, Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 1012 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel 

 
Gespeeld wordt:  Fuga van L.C.Balbastre. 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

Collectes: 

1.  Stg. De Boei, Dieren 
Deze stichting vangt jongeren op van 18 
jaar en ouder die acuut onderdak nodig 
hebben. Ze beschikken over één plek voor 
kortdurende opvang en drie plekken voor 
langduriger verblijf. Jongeren krijgen 
begeleiding bij het verkrijgen van vast 
werk, huisvesting, etc. Daarnaast wordt 
een maatschappelijk vangnet rondom de 
jongere gecreëerd. Collecte van harte 
aanbevolen! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

. 
 

 

2. Kerkhuishouding 

    Werk Pastorale Raad 

     

 

 
 

 

 

 

 


