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Welkom in de Dorpskerk! 
 

 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Zondag Misericordia, dat is oude benaming 
voor deze tweede zondag na Pasen. 
Misericordia betekent goedertierenheid of 
barmhartigheid. De naam is ontleent aan 
Psalm 33 vers 5 waar staat: ‘De aarde is vol 
van de goedertierenheid van God’.  
We lezen vandaag uit Lucas 24. ‘Vrede zij 
jullie’ zijn de eerste woorden die Jezus 
spreekt  na zijn opstanding.  
We kunnen dezelfde woorden vaak horen 
aan het begin van een dienst. En opvallend 
is dat de leerlingen niet met geloof reageren, 
maar met vreugde op het verschijnen van 
Jezus. Dat vind ik mooi. Dat het hart al een 
sprongetje maakt, waar je verstand nog niet 
bij kan. Dat je rode konen krijgt terwijl je nog 
niet precies weet wat je overkomt.  
Jezus haalt de leerlingen naar het hier en nu 
door ze aan te moedigen goed te kijken en 
Hem aan te raken. Het is een ervaring die je 
niet kunt bevatten, maar die je wel wat geeft. 
  
 

 

Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Delen uit Messe pour les  
                          Parroises van F. Couperin. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8 
‘Kom nu met zang en roer de snaren’ 
 
Groet en bemoediging: 

V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A.: die nooit laat varen het werk van zijn  
      handen. 
V.: Genade zij U en vrede van God onze  
      Vader en van zijn Zoon Jezus Christus! 
A.: Amen. 
       
Inleiding 

 

Gebed  

 

Glorialied: 632: 1 en 3 

‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt’ 

   

Lezing: Jeremia 32: 36 – 41 
 

Zingen: 934 

‘Ik ben voor jou een nieuwe naam’ 
 

Lezing: Lucas 24: 35 – 49 

 

Lied: 645: 1, 2 en 6 

‘Zing ten hemel toe’ 

 



 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 630 

‘Sta op een morgen ongedacht’ 

 

Gebeden, Amnestygebed, afgesloten 
met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied: 657: 1 en 4 
‘Zolang wij ademhalen’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Zingen:708:  Wilhelmus: 1 en 6 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: O,dass ich tausend     
                     Zungen hätte van Max Reger. 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 
 

 

Collectes:  

1. Choice 4 life, Ede 

Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan 
tieners, jongeren en (jong)volwassenen die 
door een ongeplande zwangerschap voor 
een bepaalde tijd niet in hun eigen 
leefomgeving kunnen verblijven. Wij geloven 
dat ze dan een huiselijke omgeving nodig 
hebben om zich te hervinden en keuzes te 
maken, waarna ze zich kunnen aanpassen 
aan hun nieuwe situatie. De jongere krijgt 
tijd en ruimte om met de moeilijkheden van 
het leven om te gaan en een realistisch 
perspectief voor een zelfstandig vervolg te 
ontwikkelen. 
Doelstelling is dat een jonge moeder en haar 
kind een goede start hebben in het 
maatschappelijk leven. Daar horen een 
opleiding en het vinden van werk bij. De 
opvang wordt dan ook aangeboden totdat 
een van deze doelen is bereikt en de 
begeleiding duurt tot zo'n 2 jaar na de 
bevalling. 
 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

   Werk Pastorale Raad 

     

 

 
 

 

 

 

 


