
      LITURGIE  Zondag 8 mei 2022 

      Derde zondag na Pasen 
      Zondag Jubilate, ‘Juicht’ 
      10.00 uur: ds. Peter van den Berg, Malden 
                       Organist: Kees van den Haak 
                       Ambtsdrager: Rients Stielstra 

                                                  Lector: Johan Mandemakers 

                                                   

                                                                                                     

Welkom in de Dorpskerk! 
 

 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Het is een beetje een modekreet. Pubers, 
vrienden, roepen te pas en te onpas: ‘Het 
komt goed!’.  
Nu leven we in de Paastijd, dat zijn de 50 
dagen tussen Pasen en Pinksteren, en 
hebben we de opstanding van Jezus 
onlangs gevierd.  
‘Het komt goed’, zou je dus een Paasjubel 
kunnen noemen. Maar wie het te veel en te 
snel roept maakt geen contact met wat er 
nodig was om het goed te maken.  
En gaat voorbij aan wat mensen kunnen 
aanrichten. Durven we te kijken naar het 
kwaad, zoals dat ook in ons huist?  
We lezen Genesis 4: 1–16 en  
Johannes 21: 15–17. 
  
 

 

 

 

 

 

Kaïn en Abel 

 

 

Liturgie:  

 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Fantasia Sopra:  
                   Jesu meine Freude, J. S. Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Stilte 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 283: 1 t/m 5 
‘In de veelheid van geluiden’  
 

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: Psalm 66: 1 en 6 

 

Gebed voor de nood van de wereld 

 

Glorialied: 66a  (in canon?) 

‘Jubilate Deo’   

 

Gebed van de zondag 

 
Lezing: Genesis 4: 1 – 16 
 

Zingen: 1008: 1, 2 en 3 

‘Rechter in het licht verheven’ 
 

Lezing: Johannes 21: 15 – 17 

 

Lied: 647: 1, 2, 3 en 4  

‘Voor mensen die naamloos’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

Uitleg en Verkondiging 

 

Stilte voor persoonlijke overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied: 654: 1, 2, 4 en 6 

‘Zing nu de Heer, stem allen in’ 

 

Gebeden, met als acclamatie: 
V: Zo bidden wij….Lied 367e 
afgesloten met Onze Vader 
 

Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied: 885 
 ‘Groot is uw trouw’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Canzona in C major,  
                            D. Buxtehude 
 
 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 
 

 

Collectes:  

1. Plaatselijke noodhulp 

Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van 
de kerk: helpen waar mensen geen andere 
hulp vinden. Ook in onze rijke samenleving 
van de 21e eeuw zijn er mensen die door de 
mazen van het vangnet heen vallen. Ze 
hebben schulden of zijn verstrikt geraakt in 
de vele regels en formulieren. De Diaconie 
geeft hen concreet geld en helpt hen de 
juiste ingang te vinden om het leven weer op 
te pakken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

   Kosten Erediensten 

     

 

 
 

 

 

 

 


