
Kerkdienst Zondag 21 november 2021 Einde kerkelijkjaar 

VOORBEREIDING 
 

MUZIEK 

BINNENKOMST 

 

AANSTEKEN KAARS 

 

Inleiding 

H et intredelied : Lied 217 :1 ,2, 5   De dag gaat open voor het woord des heren. 

BEMOEDIGING 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 

STILTE 

 

GROET (de gemeente gaat weer zitten) 

 

 VANDAAG GAAN WIJ HERINNERINGEN OPHALEN EN DEZE MET EEN LICHT VOORZIEN 

 

KYRIE, een smeekgebed voor de nood van de wereld 

... 

daarom bidden wij U om ontferming: 
[I = Voorganger, of Vrouwen, II = Allen] 

  I    II 

 
 

 

GLORIA, :753: 1,2 Er is een land van Louter licht 

 

 

 

DE BIJBEL OPEN 
 

GROET 

De Heer zal bij u zijn. 

De Heer zal u bewaren. 



 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN 

 

LEZINGEN, Margre Schoondermark 

Johannes 10: 31-42 

Zingen lied 848; Al wat een mens te kennen zoekt 

 

Romeinen 11;33-36 / Spreuken 3: 13-20 

 

Zingen lied 513: 1,2,3,4  God heeft het laatste woord 

 

PREEK/OVERDENKING 

 

MUZIEK 

ZINGEN LIED  756: 1,2,3, 4,5,6  Laat komen Heer uw rijk 

 

 

Bidden EN DELEN 
 

 

MEDEDELINGEN 

COLLECTE 

 

DANKGEBED 

 

VOORBEDEN, 

telkens beantwoord met: 

 

 
 

 

 

STIL GEBED 

 

ONZE VADER 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

uw Naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 



in eeuwigheid.  Amen. (oecumenische verwoording) 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

(de gemeente gaat staan) 

 

SLOTLIED Lied 769: 1,6 EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN 

 

ZEGEN, 

beantwoord met: 

 
 

MUZIEK 
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