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Dankdienst op 7 november 2021
in de Slangenburgse kerk

THEMA: WIE HET KLEINE NIET EERT...

VOORBEREIDING

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Kaarsen worden aangestoken

Lied (de gemeente gaat staan): Psalm 67: 1 en 3

Stilte

Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met ons allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘en we bidden’: LB 301G

Glorialied: LB 713: 1 en 2

SCHRIFT
Gebed, afgesloten met LB 333

Evangelielezing: Lucas 1: 39-45 (NBV21)
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis
van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong
het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende
ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van
mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn
schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

Lied: LB 442

Evangelielezing: Marcus 4: 26-34 (NBV21)
En Hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet
hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in
de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’
En Hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen
we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde
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wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle
planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde Hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden
begrijpen; Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer Hij alleen was met zijn
leerlingen, verklaarde Hij hun alles.

Lied: LB 923: 1 en 2

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 704

Herbevestiging van Harry Krul als ouderling-kerkrentmeester
- Inleiding
- Belofte
- Vraag aan de gemeente
V Gemeente van onze Heer Jezus Christus, belooft u Harry Krul ook de komende jaren weer te

omringen met uw medeleven, hem te dragen in uw gebeden en met hem mee te werken in de
dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord? 

A Ja, dat beloven wij.

Lied: LB 416: 1 
TOEWIJDING

Gebeden

Lied: LB 150a
ZEGENING

Wegzending en zegen

Orgelspel

Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. zending: Guatemala
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