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Welkom in de Dorpskerk 
 

Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 20 maart: 
Tot inkeer komen  / vrucht dragen.  
Geduld hebben. 
Bij de schikking is nu een tak van de 
vijgenboom geplaatst. 
Goede God, U geeft vrucht. Ook als wij het 
zelf misschien niet zien.                              
Stroom met Uw Geest door ons.  
 
 
Inleiding op de dienst: 
Derde zondag in de Veertigdagentijd 

In het Latijn is de naam van deze zondag 

Oculi. Dat betekent ogen.  

De naam is ontleent aan Psalm 25. 

Kunnen we God in het oog krijgen in deze 

tijd en op deze dag? Of is Hij voor ons in 

deze tijd in duisternis gehuld?  

De ellende die mensen overkomt, wordt 

soms gezien als een straf van de Eeuwige. 

Maar klopt dat wel, laat Hij zich zo 

kennen? Het zijn oude vragen waar ook 

Jezus mee te maken krijgt en op een heel 

eigen wijze op reageert. 

 

 

 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Preludium in e van  
                           J.S. Bach. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: psalm 25a: 1 en 2 
                         ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 
 
Bemoediging: 
V: We spreken vanmorgen onze hoop en  
    verwachting uit: 
A:  Onze hulp is in de Naam de van de  
      Heer. 
V:  We mogen komen onder de vleugels van  
     de Eeuwige en zijn Naam prijzen zolang  
     wij leven. 
A: Hij bevrijdt ons van onze last en heeft  
     in onze moeiten naar ons omgezien. 
V: Gods barmhartigheid en liefde kent geen  
     einde. Rechtvaardig is zijn handelen,   
     eindeloos is zijn geduld. 
A: Dat we ons zullen openstellen als zaad  
     dat in goede aarde valt, zodat Gods  
     woorden van vrijspraak ons doen  
     groeien. 
     Amen 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: Kyrie eleison uit de Oekraïnse       
              Orthodoxe Kerk 
              (zoz) 
 



We wensen u een goede week toe! 

 
 
Genadeverkondiging: 
Lezing: Psalm 103: 6-12 
 
Lied: 103 e  ‘Bless the Lord, my soul’ 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Lezing: Lucas 13: 1-9  
 
Lied: 942:‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 
 
Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 841: 1, 2, 3 en 4 

         ‘Wat zijn de goede vruchten’ 

 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
De kinderen komen terug 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 938: 1 en 2  
               ‘Christus die u wilt tooien’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Synphonia uit Actus      

         Tragicus (cantate 106) van J.S. Bach. 

                         

  
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 

Collectes:  
1. Voedselbank Arnhem 

Meer dan één miljoen Nederlanders leven 
onder de armoedegrens. De economi-
sche crisis is vooral voor de mensen aan de 
onderkant van de samenleving nog steeds 
niet opgehouden. Het doel van de voedsel-
bank is om die mensen, die per maand 
minder dan € 180,- als leefgeld hebben, een 
steuntje in de rug te geven. De Voedselbank 
verstrekt hen, op verzoek van professionele 
hulpverleners, tijdelijk een wekelijks voedsel-
pakket. Hiervoor werkt Voedselbank samen 
met bedrijven en supermarkt(ketens). Zij 
doneren hiervoor hun overschotten die ze, 
om wat voor reden dan ook, niet meer kun-
nen verkopen. Dit levert diverse voordelen 
op voor alle betrokken partijen. Er gaat geen 
voedsel verloren. Mensen met weinig geld 
krijgen eten. En bedrijven kunnen op relatief 
goedkope wijze van hun overschotten 
afkomen. Zo zorgen deze partijen er samen 
voor dat armoede wordt bestreden, voedsel-
overschotten verdwijnen en zelfs dat het 
milieu minder wordt belast. De Voedselbank 
ontvangt geen structurele subsidies en is 
dus volledig afhankelijk van donaties en 
sponsoring. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Onderhoud JBC 

        

 

 
 


