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Welkom in de Dorpskerk! 

 
 

 

 

 

Inleiding op de dienst: 

Op deze zondag gaan we de diepte in: het 
gaat over ‘voor God verschijnen’.  
Dat doet Jeremia, die het besef van het 
volk van eigen falen vertolkt, naar God toe 
(Jeremia 14: 7-10,19-22).  
Maar dat doet ook de Farizeeër, evenals de 
tollenaar (Lucas 18: 9-14). Ze gaan naar de 
tempel (zie Ps. 84) - en die is het hart van 
het geestelijk universum. Daar verschijn je 
voor God met je levensreis tot dan toe.  
Hoe jij jezelf ziet, kon wel eens anders zijn 
dan hoe de hémel jou ziet…  
Ik verheug me erop om die pràchtige Psalm 
ook te zingen! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Allein Gott in der Höh sei  
                           Ehr, J.S. Bach   
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed: 
V: Gezegend zijt Gij, Heer onze God,  
     koning der wereld,  
     die de morgen ontbood  
     en het licht hebt geroepen.  
G: ZEGEN ONS OOK MET UW LICHT  
 
V: Donker is de wereld,  
    duister vaak ons hart.  
     Wij zoeken het licht van uw ogen.  
G: ZEGEN ONS DAN MET UW LICHT  
 
V: Want in uw licht zien wij elkaar:  
     mensen van uw welbehagen.  
     Houd uw aangezicht niet voor ons  
     verborgen.  
G: ZEGEN ONS MET UW LICHT. AMEN  
 
Aanvangslied: 209 

 
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          

 
Zingen: Psalm van de zondag 138: 1 en 2 
 
Smeekgebed telkens afgerond met 
V: .., zo roepen wij samen:  

G: HEER ONTFERM U 

 
Zingen: Glorialied 302: 1 en 4 



 

 

We wensen u een goede week! 

 

 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 
 
Lezing: Jeremia 14: 7-10, 19-22 
 
Zingen: 325 
 

Lezing: Lucas 18: 9-14 
 
Zingen: 944 
 
Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Zingen: psalm 84: 1, 2 en 3 

 

Dank en voorbeden, afgesloten met het 
Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
Slotlied: 942 
 

Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Toccata, J.P. Sweelinck   
 
 We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 

 

 

 

 

 

 

Collectes:  

1. Inloophuis, Dieren 

In de 30 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft 
het inmiddels een vaste plek in de regio 
gekregen. De meeste inlopers zijn mensen 
die ergens in hun leven zijn vastgelopen, of 
die in onze hectische samenleving op de 
een of andere manier tussen wal en schip 
zijn geraakt. De inlopers vinden een rustpunt 
in de grote huiskamer van het Inloophuis. 
Daar zijn ze welkom, daar vinden ze een 
luisterend oor, daar zijn mensen die om ze 
geven. 
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2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

  

 
 

 

 

 

 

 


