
 

 

 

 

Veertiende jaargang nr. 07                           zondag 13 januari 2019                         liturgische kleur: groen 

1e zondag na Epifanie – Doop van de Heer  

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Zangdienst: Hoop doet leven 

Ouderling van dienst: Liza Heilema     Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster: Evert Jan van de Water  Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

 Fam. W. Timmer, Nieuw Loosdrechtsedijk 124 - 1231 LB 

Agenda: Donderdag 17 januari 14.30 uur. Bijbelkring – onderwerp: Openbaring 12 

 Zondag 20 januari: 10.00 uur.  Ds. J.J.  Blom - Almere 

Lied van de week:  Lied 218 – Dank U voor deze nieuwe morgen 

Orde voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte  

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied: Psalm 33: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet           we nemen weer plaats 

Drempelgebed   

Zingen: Psalm 33: 7 en 8 

Gebed om ontferming met gezongen   Lied 367d Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Loflied Eén naam is onze hope 

1. Eén naam is onze hope, 

een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope,  
en is zijn scheppingswerk.  

Om haar als bruid te werven,  
kwam Hij ten hemel af.  

Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf.  

 

2. Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld een,  
werd dit haar zalig teken,  
dat allen is gemeen.  

Een bede vouwt de handen,  
een zegen breekt het brood,  

een vuurbaak staat te branden 
in 't duister van de dood.  

 

3. In haar drie-een'ge Here,  
nog in haar aardse strijd,  

blijft zij met hen verkeren,  
wien ruste werd bereid.  
Geef dat in uw genade,  

o God, ook eenmaal wij 
langs uwe lichte paden 

gaan tot der zaal'gen rei. 
 

  



 

Zingen: Ongestraft mag liefde bloeien Sytze de Vries  (melodie 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!  

  



 

Zingen: Gods volk ging op weg 

2. Gods volk heeft geklaagd, 

vol twijfel en zorgen: 

waar blijft onze hulp? 

Hij houdt Zich verborgen 

Gods volk heeft gehuild, 

geschreeuwd en gebeden, 

en toen voor de Heer 

zijn zonden beleden. 

 

Ook wij, die op weg zijn, o Heer, 

in 't stof van de straten, 

vergeef onze twijfel, 

als wij U vergaten. 

 

3. Gods volk had gebrek, 

heeft honger geleden. 

Maar God zond het manna 

als brood uit de hemel. 

Gods volk heeft verheugd 

een danklied gezongen: 

"Uw liefde is groot, Heer 

en blijft zich verjongen." 

 

Ook wij die op weg zijn, o Heer, 

in 't stof van de straten, 

wij zien dat Uw brood ons 

in leven zal laten. 

 

4. Gods volk zag van ver 

het land van zijn dromen, 

uit liefde geboren, 

waar 't eenmaal zou komen 

Gods volk heeft gedanst, 

het zong lofgezangen 

en dankte zijn koning 

voor 't land van verlangen. 

 

Ook wij die op weg zijn, o Heer, 

in 't stof van de straten, 

zien uit naar dat land, 

dat U ons zult laten. 

 

Over het kleine meisje hoop 

 

Zingen:  Lied 806 – Zomaar te gaan 

Lezing uit Romeinen 8: 18 t/m 26 

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van 

deze tijd in geen verhouding staat tot de 
luister die ons in de toekomst zal worden 
geopenbaard. 19De schepping ziet er 

reikhalzend naar uit dat openbaar wordt 
wie Gods kinderen zijn. 20Want de 

schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet 
uit eigen wil, maar door hem die haar 

daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft 
hoop gekregen, 21omdat ook de schepping 
zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van 

de vergankelijkheid en zal delen in de 
vrijheid en luister die Gods kinderen 

geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele 
schepping nog altijd als in barensweeën 
zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook 

wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 

ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in 
afwachting van de openbaring dat we 
kinderen van God zijn, de verlossing van 

ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn 
we gered. Als we echter nu al zouden zien 

waarop we hopen, zou het geen hoop meer 
zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 

zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet 
zichtbaar is, blijven we in afwachting 
daarvan volharden. 26De Geest helpt ons in 

onze zwakheid; wij weten immers niet wat 
we in ons gebed tegen God moeten zeggen, 

maar de Geest zelf pleit voor ons met 
woordloze zuchten.  

 

  



 

Zingen: Lied 899 : 1 en 2 – Wat mijn God wil 

 

Zingen: Lied 675 – Geest van hierboven 

 

 

Gebeden met Licht dat terugkomt,  

hoop die niet sterven wil, 

vrede die bij ons blijft 

 

 

 

Collecten:   1. Marjet Girls College (kwartaalproject)  2. Kerk 

 

Slotlied   Lied 422 

 

Zegen, beantwoord met gezongen Amen 
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