
 

      

Zondag 28 november 2021 

Diaconale zondag  

Thema: de groene(re) kerk  

 

 
 

                                                                

Voorganger: ds. Jilles de Klerk  

Organist: Rijk Jansen  

Cantorij o.l.v. Anneke Jansen 

Voorbereid met: Sheila Keilholz, Suzanne Spruijt, Alex van der Ham  

 

 

 



Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Bemoediging en groet   

Aansteken van de eerste adventskaars    

Cantorij: lied 98c ‘Bergen kunnen het’ 

Duurzaamheid, ons een zorg?    

Cantorij: lied 742 ‘Wees geprezen, bron en schenker’ 

De kinderen kunnen naar de kindernevendienst gaan Gebed   

Gebed 

Schriftlezing: Genesis 2: 4b-9; 15-19   

Cantorij: Lied 452: 1 en 2. Cantorij en gemeente: 3 en 4  

(uit: Zangen van zoeken en zien; tekst: K. Deurloo, melodie: W. Vogel)  

 

 



 

 

2. Op de dag toen de grond nog dor en droog was,  

alles nog werd doodgezwegen 

in de lege  

hopeloosheid zonder einde,  

vormde ggod het stof tot mensen,  

blies hun monden vol met adem 

om te leven met Hem samen.  

 

3. Op de dag toen het nieuwe lied verstomd was 

en geen mens meer kon geloven 

in de hoge 

hemel, peilloos en gesloten,  

toen de blinden en de doven 

niet meer zochten naar genezing,  

is het mensenkind verrezen.  

 

4. Op de dag die de wereld tegemoet gaat,  

als de mens in vrees en beven 

om het leven 

dat teloor gaat, roept om bergen,  

heuvels om hem te bedekken,  

op die dag spreekt God genadig 

oordeel over heel de aarde.  



Brieflezing: 1 Korintiërs 4: 1-2, 6-7 

 

Evangelielezing: Matteüs 21: 33-40 

 

Lied 992 ’Wat vraag de Heer nog meer van ons’ 

Verkondiging  

Lied 823: 1, 3 en 4 ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 

Wie doet mee om onze 

kerk groen(er) te 

maken?  

 

Gebeden  

(cantorij: lied 368a 

‘Kom, Heer en wacht 

niet langer’ als 

acclamatie)  

Lied 978: 1, 3 en 4  ‘Aan 

U behoort, o Heer der 

Heren’  

Zegen  

Orgelspel    

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik vind het leuk en zinvol om met een groepje na te denken en voorstellen 

te doen om onze kerk groen(er) te maken.  

Naam ………………………………………………………………………………………… 

 

Emailadres: ………………………………………… 

 

 

Telefoon:  …………………………………………… 


