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Viering 16 januari 2022 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

Thema: Zichtbaar 

 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop 

 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Helma van Loon 

organist: Teun van de Steeg 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 

 
Zingen: NLB 275: 1, 2 en 3 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: die niet, nooit loslaat het werk van zijn handen 
 en ons nabij is met zijn liefde en genade. 
Gemeente: Amen 
 
Drempelgebed 
Voorganger: U hebt ons ertoe geroepen kinderen van het licht 

te zijn, Heer, onze God. Blijf ons beschijnen, zo-
dat wij niet verloren raken in een duistere wereld, 
maar zichtbaar leven bij Uw klare waarheid. 

Gemeente: Amen 
 

 
Inleiding 
 
Gebed om God’s betrokkenheid bij de wereld 
Zingen: na ….zo bidden wij: NLB 301g 
 
 
Glorialied: NLB 526: 3 en 4 
 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
In het midden van de gemeente 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: Exodus 33: 12 - 23 
 
Zingen: NLB 791: 1 en 2 
 
Lezen: Johannes 2: 1 -12 
 
Zingen: NLB 791: 3 en 5 
 
 
Overweging 
 
 
Zingen: NLB 653: 1 en 5 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 

De organist speelt: ‘Wer weiss wie nahe mir mein Ende’ (mel. ‘Ik 
heb de vaste grond gevonden’) – S. Karg-Elert 
Terwijl muziek klinkt, is er de gelegenheid om te geven aan de 
collectes en voorbeden aan te dragen via Menti. Als je bij 
www.menti.com komt, dan wordt er een code gevraagd. Deze code 
wordt getoond terwijl er muziek klinkt.  De dank- en voorbede worden 
meegenomen in de gebeden. De bijdragen komen anoniem binnen. 
Als je wilt dat we weten wie deze voorbede vraagt, sluit dan af met je 
eigen naam 

 
Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw Wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
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en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze, 
want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid, amen. 

 
Zingen: NLB 793: 1 en 3 
 
Zegen – afgesloten met gezongen ‘Amen’ 
 
Orgel: Koraal: ‘ik heb de vaste grond gevonden’ 
 
 


