
Liturgie voor de morgendienst van 

Zondag 19 september 2021 

Startdienst – Overstapdienst – Jong&Oud-dienst 

 

 

Thema: ‘Weer ontmoeten!’ 

 

voorganger: ds Wim Zaagsma 

organist: Marcel den Dulk 

en met medewerking van heel veel vrijwilligers 
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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 290 

 

Moment van stilte (allen gaan staan) 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 
Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering, afgesloten met … 

v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 

a  Amen. 

(allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag 
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Lied bij het begin: Zangen van Zoeken en Zien 93: 1 (zangers) 2 (allen) 

 

 Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
 waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
 om uiting te geven aan waar zij van dromen, 

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 

 

Gebed 

Schriftlezing: Markus 9:35-37 

“Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil 
zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op 
en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie 
in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, 
neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’” 

 
Korte overdenking 

Moment met de overstappers 
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Keuze-activiteiten (40 min.): 

Lezing 7 werken: Maartenshuis 
(boven) 

 

Zingen: Kerk 
 

Schilderen: Buitenkamer De Vonk 
 

Bloemstukjes maken: Maartenshuis 
(beneden) 

 

Taart versieren: De Vonk  
 

Gedichten maken: Consistorie 
 

In de groepjes: koffie en ontmoeten 

Terug in de kerk: genieten van de oogst 

Gebeden – Collectemoment - Slotlied (staande) Lied 423 

 

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen 

Orgelspel 


