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    Orde van de dienst 
Orgelspel 

Woord van welkom  

Zingen: Lied 526 – Juich voor de koning van Joden  (staande) 

Bemoediging en Drempelgebed: 

         v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
         a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
         v: O God, keer U naar ons toe, 
         a:  en doe ons weer leven met hart en ziel. 
         v:  Laat ons, o God, uw liefde zien 
         a: geef ons uw heil. 
         v:  Eeuwige God, hoor ons gebed 
         a: en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 
Zingen: Psalm 100 

Gebed om ontferming, na zo bidden wij en zingen: 301e 

     

Glorialied: Lied ‘Ongestraft kan liefde bloeien’ 
  t. Sytze de Vries m. Lied 791 

1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. 
    Liefdes loop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron! 
 
2. Laat de liefde maar gebeuren, als een wonder van het licht, 
    als een regenboog vol kleuren, door de hemel zelf gesticht. 
 
3. Niemand houdt de liefde tegen, waar zij langs de straten gaat. 
    Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. 
 
4. God verhoede dat er iemand, in de liefde wordt gekrenkt. 
    Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk. 

 
5. Liefde vraagt ons om ontferming, tegen wie haar vlammen dooft. 
    Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf geloof. 
 
6. Wie voor liefde is geschapen, vreest ook niet bij tegenwind. 
    Liefde is het hemels wapen, dat de angsten overwint. 
 
7. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. 
    Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! 
 
8. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. 
    liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron! 
 
Gebed voor de opening van het Woord  

Lezing: Jesaja 40 vers 1 – 11 

Zingen: Lied 23a vers 1 en 2 – D´Almachtige is mijn herder….(melodie lied 766) 

Evangelielezing: Lucas 3 vers 15 – 16 en 21- 22 

Zingen: Lied 524 – Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 

Verkondiging 

Orgelspel  

Zingen: Lied van de maand 501 – Als een ster in lichte luister… 

Gebeden,  
dankgebed en voorbede, 
na ‘Hoor ons biddend zingen’   367K 
Hoor ons bidden, God en luister, wees nabij in licht en duister 

        stilgebed,  
               ‘Onze Vader’ 

Inzameling van de gaven en Orgelspel 

Zingen:  Lied 687 – Wij leven van de wind (Staande) 

Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 

Orgelspel  


