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OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied of eerste psalm (allen staan)
Lb 524  verzen 1 en 5 “Nu Gij de doop ontving in de Jordaan”

Groet en bemoediging 
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
v  Onze hulp is de naam van de ENE
g  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Die ons voor het licht gemaakt hebt LB 277

           

                                                                             (allen gaan zitten)

Gebed om ontferming en gezongen kyrie  en gloria LB 299e

RONDOM HET WOORD

Gebed van de zondag

Oudtestamentische lezing 
Jesaja 40, 1-5. 9-11

Lied 522 : 1, 2 en 3

(Epistellezing)  



Titus 2, 11-14; 3, 4-7

Lied 522:  4 en 5

Evangelielezing 
Lucas   3, 15-16. 21-22

Gezongen acclamatie Licht voor ons uit ZZZ 619a

Overweging 

Orgelspel 
Lied 522 “Toen Jezus bij het water kwam”

Lied  Jezus u bent het licht (Taize)

Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven:
open mij voor uw liefde, o Heer.,



GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling

Voorbeden met gezongen acclamatie LB 368c

Stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGENING

Slotlied (allen staan)

Lied 526: 1, 2 en 3

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen,
neemt ons tot zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons 
gegeven.



3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen 
neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij
gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zending en zegen

Orgelspel
Eigen improvisatie organist

Aan deze dienst werken mee;

voorganger:  pastor Saskia Treu
ouderling van dienst:  Hans Vissers
werkgroep diaconaat: Bram van Huis
organist: Carel van Aurich
lector: Gerry Knobbe
AV-apparatuur Hilbert Annen
zanggroep: Lamke en Dick Dijkstra, Tineke Postma,

Thom van Dijk


