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Welkom in de Dorpskerk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introductie op de dienst: 
Deze zondag is de zondag van het verlorene. 
In twee parabels maakt Jezus duidelijk hoe 
God is.  
Als het verloren lam wordt terug gevonden is 
er grote vreugde in de hemel.  
Mensen laten zich niet altijd gemakkelijk 
vinden, halsstarrig en verstokt als ze kunnen 
zijn.  
Doodzonde want zo raken ze vervreemd van 
hun Herder en Bevrijder. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Sonate deel 3  
                           van G.B. Pescetti. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 287: 1, 2 en 5 
‘ Rond het licht dat leven doet 
 
Groet en Bemoediging: 
Onze hulp is in de naam van de ENE,  
die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, 
zodat wij kunnen ademen, en voor het 
land, zodat wij daarop kunnen lopen.  
Hij is de getrouwe, die het werk niet loslaat 
dat liefdevol is begonnen. 
 
Namens Hem mag ik u groeten:  
Genade zij U en vrede van God onze 
Vader, door Jezus Christus onze Heer, 
in gemeenschap met de Heilige Geest.  
Amen. 
 
Zingen staande: Klein Gloria, lied 195 
‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 
( We gaan weer zitten) 

 

Gebed van toenadering: 

V: Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?   
    Onze geest heeft uw licht nodig,  
    onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. 
A: Neem Gij ons leven in uw hand en  
    reinig ons van ongerechtigheid. 
... gebedsstilte ... 
 
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus  
    Christus, 



We wensen u een goede week! 

A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen  
    zijn en U mogen liefhebben en dienen  
    met al onze krachten. 
    Amen. 
 
Zingen: Lied 317: 1 en 3 
‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’’ 
 
Lezing: Exodus 32: 7-14 
 
Zingen: Lied 103e   (3x) 

‘Bless the Lord, my soul’ 

 
Lezing: Lucas 15: 1-10 
 

Zingen: lied 184  
‘De herder heeft zich niet vergist’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: lied 975: 1, 2 en 3  

‘Jezus roept hier mensen samen’ 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Dank en voorbeden, afgesloten met  
lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 
Slotlied 868: 1, 2 en 5  
‘Lof zij de Heer’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Sonate deel 4  
                            van G.B. Pescetti 
 

 

 We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 

 

 

Collectes:  
1.  Slachtoffers overstromingen in  
     Pakistan 
Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan 
zijn getroffen door de heftigste regens 
ooit. Grote overstromingen zijn het 
gevolg, een derde deel van het land staat 
onder water. Er zijn al 1000 doden 
gevallen. Vooral in het arme zuiden en 
zuidwesten zijn miljoenen mensen op de 
vlucht geslagen. Meer dan een miljoen 
huizen zijn verwoest of zwaar bescha-
digd en veel vee is verdronken. Het leed 
is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En 
als het water straks weg is, dreigt honger, 
want de oogsten zijn vernietigd.  
Kerk in Actie geeft via haar partnerorgani-
saties in Pakistan direct noodhulp aan de 
vele slachtoffers om te voorzien in hun 
onmiddellijke levensbehoeften.   
1.1700 gezinnen krijgen een 
voedselpakket  
2. Inwoners van getroffen dorpen krijgen 
voer voor hun vee 
Kerk in Actie heeft een dringend beroep 
op de gemeentes gedaan om een 
bijdrage te leveren. De diaconie heeft 
besloten om de collecte van 11 septem-
ber hiervoor te bestemmen. Bedragen die 
tot en met vrijdag 16 september zijn 
ontvangen, worden door de diaconie 
verdubbeld. 
De geplande collecte voor Stichting 
Leergeld wordt doorgeschoven naar 16 
oktober. 
De diaconie 
 
 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Vorming en Toerusting 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


