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Groen 

Is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarom varen wij de toekomst tegemoet 

 

Voorbereiding  

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en mededelingen 

 

Zingen: Intochtlied  221 : 1, 2 

 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 

Thema : ”Mantel der Liefde” 

 

Bemoediging en groet. 

 

Voorganger Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

Allen  Van U is de hemel, van U is de aarde, 

  Van U is de wereld met al haar bewoners. 

Voorganger Recht en gerechtigheid ondersteunen uw troon 

  Liefde en trouw vergezellen U. 

Allen  Eeuwig is uw trouw. 



Drempelgebed 

 

Uitleg liturgische schikking 

 

Aansteken van 3 kaarsen  

 

Zingen Lied 221 : 3 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Gebed om ontferming 

  

Tussendoor zingen lied 333: 

 

Kom Geest van God, maak onze harten open, dat  

Christus bij ons woning vindt” 

 

Gedicht : ”Woord kunsten”   door Ginus Oostingh 

 

Zingen : Lied : 838 : 2, 4 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

 

 

 



Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Dienst van het Woord 

 

Laten we bidden.  

 

1e lezing : Ruth  2 : 1 – 12 

 

Zingen: Lied 886 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

 

2e lezing Lucas 3 : 1 – 11 en 14 - 17 

 

 

Zingen: Lied 94 : 1, 2, 3 ( uit geroepen om te zingen) 

 

Handen heb je om te geven 

van je eigen overvloed, 

en een hart om te vergeven 

wat een ander jou misdoet. 

 

Refrein: Open uw oren om te horen, open uw hart voor alleman. 

 



Ogen heb je om te zoeken 

naar wat mensen nog ontbreekt 

en een hart om uit te zeggen 

wat een ander moed inspreekt. 

Refrein 

 

Schouders heb je om te dragen 

zorg en pijn van alleman 

en een hart om te aanvaarden 

wat een ander beter kan. 

Refrein 

 

Overdenking 

 

Lied: youtupe.com/watch?v=HXmudUJYMxk  Leona Philippo 

 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (Tekst van lied 388) 

 

Dienst van Gebeden en gaven 

 

Geloofsbelijdenis 

 

dankgebed en Voorbede 

 

Zingen wegzendlied: ( op de melodie van lied 868) 

 

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 

Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden : 

Wees niet bevreesd, 

ga en vertrouw op de Geest, 

die je van angst zal bevrijden. 

 

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 

Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 

Dan – onder ’t gaan – 

zul je de ander zien staan 

en overstijg je je grenzen. 

 

 



Ga dan op weg en schud af al je twijfel en zorgen. 

Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 

Houd op het Licht 

altijd je ogen gericht: 

dan zal je kracht zijn voor morgen. 

 

Keltische zegenbede 

 
Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconaat 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 


