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Muziek tijdens welkomstdia 

 

LESSENAAR 

Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

- Er wordt geen kaars op de tafel aangestoken. De kaars 

brandt al 

- Het openingslied wordt aangekondigd 

 

Openingslied: Psalm 100 
 

Juich voor de Ene, aarde alom! 

Dien de Ene met verblijden, 

kom voor zijn aanschijn met jubel. 

 

Besef het: de Ene is God; 

Hij schiep ons, wij horen aan Hem, 

Zijn volk – Hij weidt de schapen. 

 

Treed zijn poorten in met een danklied 

ga met lofzang zijn voorhoven binnen, 

loof Hem, zegen zijn naam. 

 

Overvloed geeft Hij, de Ene; 

tot in eeuwigheid is zijn genade, 

van geslacht tot geslacht is zijn trouw. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied om ontferming:  Lied 281: 4, 5 
 

Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison! 

 

Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. Kyrie eleison! 



Lezing uit de bijbel:  Lucas 3: 15, 16 en 21, 22 

 

Antwoordlied:  Lied 524: 1, 2 
 

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, 

stroomt aller wereld water daarin samen. 

Noach en Mozes, Jona en Naäman 

moedigen U vanaf de oever aan. 

 

Gij wilt niet als een onbeschreven blad 

veraf staan van ons volgekladderd leven; 

ons leven wordt U op het lijf geschreven, 

Gij stapt in onze dood als waterbad. 

 

Preek 

 

Geloofslied:  Lied 524: 3, 4 
 

Dit is uw glorieuze ondergang; 

De niet te peilen afgrond van uw liefde 

Houdt alle dreiging van de waterdiepte. 

Het monster van de oervloed in bedwang. 

 

Gij rijst uit onze dood en van omhoog 

klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’. 

en eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 

dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog. 

 

TAFEL 

Gaven delen:  Drie doelen project en de kerk 

Mededeling van overlijden – Janny Engel 

 

Lied 704: 1 en 2 

 

 



Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

 

Die eeuwig rijke God 

moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

 

Gebeden, afgesloten met het gebed des Heren 

Onze Vader 

     

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

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. 

 



Slotlied:  lied 1015 
 

Tot het uiterste, in alle uithoeken,  

tot aan je grenzen, 

mag je gaan tot er vrede is, 

vrede op aarde voor alle mensen. 

 

Zegen van de regenboog 

 

Muziek   

 

 

Collecte 

De eerste collecte is voor het Drie-doelen-project en de tweede 

voor de kerk. 

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 

Protestantse gemeente Bennebroek, 

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 9 januari 2022 
 


