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Welkom in de Dorpskerk! 

 

 
Introductie op de dienst: 
We lezen vanmorgen het verhaal uit het 
Evangelie naar Mattheüs, waarin Jezus 
zijn leerlingen uitzendt om het Evangelie te 
verkondigen en zieken te genezen. 
Jezus maakt zo van zijn leerlingen leraren. 
En dat is een heel belangrijk element in elk 
leerproces. 
 
Maar, dat ‘uitzenden’ past niet meer bij ons 
in deze tijd. Wij voelen daar weerstand 
tegen en ons verlegen daarmee. 
 
De vraag aan ons is dan ook eerder: 
‘Hoe vertel ik anderen wat kerk en geloof 
voor me betekenen?’ 

Ik realiseer me daarbij dat wij wat betreft 
ons geloof, zeer terughoudend en 
zwijgzaam zijn geworden naar anderen. 
Dat komt door een veelheid van factoren. 
De vraag voor vanmorgen is of wij op 
bescheiden wijze weer zouden kunnen 
leren om vanuit onze ervaring te spreken 
over wat geloof en kerk met ons doen…… 
ook een mooi thema voor een gespreks- 
en oefengroep… 
 

 
 

 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Aforismen 
                            van Bert Matter 
                                                    
 Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
O: Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
     en het licht werd geboren, 
     en het was goed en het werd avond en  
     morgen, tot op vandaag. 
     Gij die geroepen hebt ‘o mens’ 
     en wij werden geboren. 
G: GIJ DIE ONS TELKENS WEER ROEPT 
     OM OP TE STAAN, 
     EEN NIEUWE TOEKOMST   
     TEGEMOET, 
     U ZEGGEN WIJ DANK,  
     HEER ONZE GOD, 
O: omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
     die mij hebt gezien,  
     eer ik werd geboren.  
G: AMEN 
 
Aanvangslied: 280: 1, 2 en 3 
 
Groet en Bemoediging: 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT   
    HEEFT 
 
Zingen: Lied 280: 4, 5, 6 en 7 
 
Iets over deze kerkdienst 



 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

Smeekgebed 

 

Glorialied: 713: 1, 2 en 3 

 
Als gebed bij de opening van de Schrift 
zingen we Lied 802: 1, 4, 5 en 6 
 
Lezing: Mattheüs 9:35 - 10:11 

 
Zingen enkele keren Lied 103e 
 
Uitleg en Verkondiging 

 
Orgelspel 
 

Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 

Slotlied: 423 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Postludium in g   

                           van V. Lübeck 

 

 

We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 

  
 
 

 

Collectes:  
1. Onderwijs aan kinderen in India 

In India worden 

duizenden 

kasteloze Dalit-

kinderen 

achtergesteld en 

buitengesloten. 

De schooluitval is 

hierdoor hoog. 

Samen met een 

Indiase partner-

organisatie wil 

Kerk in Actie via 

deze kinderen 

het onderdrukkende kastensysteem 

doorbreken. De organisatie biedt kinderen 

voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, 

muziek-, dans- en sportlessen.  

Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren 

hun schoolprestaties. De organisatie 

besteedt ook veel aandacht aan het 

verbeteren van de thuissituatie en het 

gezinsinkomen om zo samen met kinderen 

en ouders de armoede te doorbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting 

     

     

 

 
 

 

 


