
      LITURGIE  Zondag 6 november 2022 

       Tweeëntwintigste zondag na Pinksteren 
       Achtste zondag van de herfst 
       Dienst van Schrift en Tafel / Doopdienst 
      10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                         Organist: Piet Cnossen 

                                                    Ambtsdrager: Chris Duisterwinkel 

              Lector: Thea de Kreek  

                                                    Koffiedrinken  

                                                                                                                                     

 

Welkom in de Dorpskerk! 

 
 

Inleiding op de dienst: 

Deze zondag is heel bijzonder omdat we 

zowel het Heilig Avondmaal mogen vieren 

als ook getuigen mogen zijn van de Heilige 

Doop. Afgelopen week kwam het verzoek 

binnen van een vrouw uit Irak om in onze 

kerk gedoopt te mogen worden. Zij kiest 

heel bewust voor het christelijk geloof en 

wil in haar leven verder op de weg ons 

gewezen door Jezus Christus. Omdat zij 

binnenkort weer naar Irak afreist, moest het 

op korte termijn gebeuren. Zij spreekt 

Engels en vandaar dat we ook een aantal 

Engelstalige liederen gaan zingen.  

In de Bijbeltekst lezen we over Jezus die 

huilt om wat mensen elkaar aan doen. Hij 

gaat zijn weg van geloof en liefde, in de 

hoop dat mensen eens zullen begrijpen wat 

hen tot vrede brengt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: Voluntary in d  
                            van M. Green. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 287: 1 t/m 5 
‘Rond het licht dat leven doet’ 
 
Groet en Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: genade zij U en vrede van God onze Heer  
A: en ook van zijn zoon Jezus Christus,    
    Amen 
 
Kyriegebed  
 

Glorialied: psalm 138:1 

‘U loof ik Heer met hart en ziel’ 

 
Lezing: Lucas 19: 41-48 
 
Zingen: 1008: 1, 2 en 3 
‘Rechter in het licht verheven’ 
 

Uitleg en verkondiging  

 

Orgelspel 

 

Zingen: 1005: 1, 2 en 5 (Engels) 

‘Longing for light’ 

 

Inleiding op de doop 

 



 

Gebed 

 

Vraag aan de dopeling 

 

Apostolische geloofsbelijdenis 

 

Zingen: 833 (Engels) 

‘Take, o take me as I am’ 

 

Doop 

 

Zegen 

 

Zingen: 415: 1 ‘Zegen haar Algoede’ 

 

Uitreiking doopkaars en doopkaart 

 

Dank en voorbeden  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
Viering Heilig Avondmaal 
v. De Heer zal bij u zijn! 
a. De Heer zal u bewaren 
v. Verheft uw harten! 
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v. Laten wij danken de Heer, onze God! 
a. Het past ons de Heer te danken. 
v. vervolg Tafelgebed ... ... ... ... ... ... ... 
v. Bidden wij samen het gebed, dat Jezus  
    leerde: Onze Vader 
 
Vredegroet 
V: De Heer zij met u 
A: ook met u zij de Heer 
V: Brood dat leven geeft, wijn die het hart  
    verheugt, in deze tekenen wil de Heer  
    met ons zijn, deelt dan in zijn gaven. 
 
Delen van brood en wijn, terwijl we 
zingen lied 103 e ‘Bless the Lord’   en  
             lied 568a: ‘Ubi caritas’ 
 
Slotlied: 413: 1 en 3 
‘Grote God, wij loven U’ 
 

Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt:  Air in F van S.Wesley 
 
 We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 

Collectes:  

1. ZWO-project 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 Orgels 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 

 


