
      LITURGIE Zondag 24 april 2022 

      Tweede zondag van Pasen 
      Zondag Quasimodo, ‘Als pasgeboren kinderen’ 
      10.00 uur: ds. Trinus Hoekstra, Arnhem 
                       Organist: Piet Cnossen 
                       Ambtsdrager: Chris Duisterwinkel 

                                                  Lector: Thea de Kreek 

                                                   
                                                                                                     

Welkom in de Dorpskerk 
 

Inleiding op de dienst: 
Het is vandaag de tweede zondag van 
Pasen. We laten ons leiden door teksten uit 
Prediker (3,1-13) en Marcus (4,1-9). Op de 
tekst uit Prediker zal de nadruk liggen.  
Dit tekstgedeelte wordt ook wel ‘het lied van 
de tijden’ genoemd. De strekking van het 
lied is dat er voor alles een tijd is, tijden die 
God bekend zijn, maar waar de mens alleen 
naar kan raden.  
Mensen komt het vaak voor dat wat het 
leven met zich mee brengt, het bestaan in 
scherven uiteen kan doen vallen. Op basis 
van het lied zou je kunnen zeggen dat onze 
kwetsbaarheid de enige zekerheid is die we 
hebben. Opvallend is dat in de Joodse 
traditie het boek Prediker, dat wij soms een 
beetje cynisch vinden, gekoppeld wordt aan 
het vrolijke Loofhuttenfeest.  
In de jaren ’60 had de popgroep The Byrds 
een wereldhit met een lied gebaseerd op 
deze tekst. Het lied begint met de woorden: 
‘To everything (turn, turn, turn) there is a 
saeson, and a time to every purpose, under 
heaven’.  
 
  

 
 

 

Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Offertoire pour le jour de  
               paques van A.Boëly. eerste deel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 2 
‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’ 
 
Groet en Bemoediging: 
Groet en bemoediging: 

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: 116: 3, 4 en 5 

 

Smeekgebed afgerond met 

V: ….zo roepen wij samen: 

G: Heer, ontferm U 

 

Glorialied: Psalm 116: 6, 7 en 8 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

   

Lezing:  Prediker 3: 1-13 

 

Zingen: 807: 1, 2 en 3 

‘Een mens te zijn op aarde’ 

 

Lezing:  Marcus 4: 1-9 

 

Lied: 807: 4, 5 en 6 

 
Uitleg en Verkondiging 



 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

 

Orgelspel 

 

Lied: 650 

‘De aarde is vervuld’ 

  

Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied: 655 
‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Offertoire pour le jour de        
               paques van A.Boëly, laatste deel 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 
 

 

 
Collectes:  

1. ZWO-prpject: Opvang straatmeisjes  

    in Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In 
de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan hard, is 

het onderwijs niet altijd goed en hebben 
jongeren weinig kans op werk. Veel 
jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, 
waar 25.000 kinderen op straat werken en 
leven. 
In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht 
vanaf 14 jaar. Een enthousiast en 
deskundig team van docenten en sociaal 
werkers begeleiden de meisjes intensief. 
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 Dorpskerk 

     

 

 
 


