














Grenzeloos zingt: ‘Wij zoeken U’ 

 

 

Wij zoeken U als wij samen komen, 

hopen dat gij aanwezig zijt, 

hopen dat het er eens van zal komen, 

mensen in vrede vandaag en altijd. 



Grenzeloos zingt: ‘Wij zoeken U’ 

 

 

Wij horen U in oude woorden, 

hopen dat wij uw stem verstaan, 

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 

waarheid en leven, de bron van bestaan. 



Grenzeloos zingt: ‘Wij zoeken U’ 

 

 

Wij vragen U om behoud en zegen, 

hopen dat Gij ons bidden hoort, 

hopen dat Gij ons adem zult geven, 

geestkracht die mensen tot vrede bekoort. 

* 























Lied 461 : 2. * 





Grenzeloos zingt: 432b * 





Grenzeloos zingt: 432b * 





Lied 451 : 1. 2. 



Lied 451 : 1, 2. * 





Grenzeloos zingt: Kyrie (Claeys) 

 

 

Heer, ontferm U over ons 

Christus, ontferm U over ons. 

* 











   Ik ben de engel van de Heer: refrein. 

  Ik zing van licht dat God ons geeft: 

  het le-vens-licht voor al wat leeft. 

      Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

      Wie geeft het aan de men-sen door? 



   Ik ben de engel van de Heer: 2. 

  Van-daag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 

  waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 

  Zo spreekt de he-mel met haar stem 

  en het wordt feest in  Bet - le - hem. 







Lezing: Maleachi 3 : 1-5a.  
1   Let op, ik zal mijn bode zenden;  

hij zal de weg voor mij effenen.  
Opeens zal hij naar zijn tempel komen,  
de Heer naar wie jullie uitzien,  
de engel van het verbond naar wie jullie 
verlangen. Komen zal hij –  
zegt de HEER van de hemelse machten.  

2   Wie zal die dag kunnen doorstaan?  
Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt?  
Hij is als het vuur van een smid,  
als het loog van een wolwasser.  



Lezing: Maleachi 3 : 1-5a.  
3  Hij zal zitting houden  

als iemand die zilver smelt en het zuivert;  
de zonen van Levi zal hij zuiveren  
en zeven als goud en zilver,  
en dan zullen ze op de juiste wijze offeren  
aan de HEER.  

4   De offers van Juda en Jeruzalem  
zullen de HEER met vreugde vervullen,  
zoals in vroeger jaren,  
zoals in de dagen van weleer.  



Lezing: Maleachi 3 : 1-5a.  
 

 

5   Ik zal naar jullie toe komen  
om recht te spreken,  
en ik zal niet aarzelen  
te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, 
tegen mensen die meineed plegen  
en mensen die hun dagloners uitbuiten.  

* 





Lied 126a : 1e Refrein. 



Lied 126a : 2e Refrein. 



Lied 126a : 1. 2, 3. 

       Wij zul-len    zin-gen,    lach-en, ge-luk-kig zijn 

    dan zegt de   we-reld: “Hun God doet wonderen” 

    Ja, Gij doet    wonderen,    God  in  ons   midden 

     Gij       on - ze           vreug   -   de 



Lied 126a : Refrein. 



Lied 126a : 1, 2. 3 

     Breng ons dan thuis,      breng ons tot    le - ven 

     zo - als     ri - vie - ren       in     de     woes - tijn 

   die, als de  regen valt, opnieuw gaan stromen 



Lied 126a : 1, 2, 3. 

   Wie zaait in droefheid zal   oogsten in   vreugde   Een 

  mens gaat zijn weg    en   zaait   onder    tran - en 

  zingende  keert  hij    t’rug met zijn  scho-ven 



Lied 126a : Refrein. 





Lezing: Filippenzen 1 : 3-11.  
3   Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,  
4   telkens wanneer ik voor u allen bid.  

Dat doe ik vol vreugde,  
5   omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe  

hebt bijgedragen aan de verspreiding  
van het evangelie.  

6   Ik ben ervan overtuigd  
dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voltooien  
op de dag van Christus Jezus. 



Lezing: Filippenzen 1 : 3-11.  
7   Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, 

want u allen ligt me na aan het hart.  
U hebt immers allen deel aan de genade  
die mij geschonken is,  
of ik nu gevangenzit  
of de waarheid van het evangelie verdedig.  

8   God kan getuigen dat ik naar u allen verlang 
met de genegenheid van Christus Jezus.  

9   En ik bid dat uw liefde blijft groeien  
door inzicht en fijnzinnigheid,   



Lezing: Filippenzen 1 : 3-11.  
 

 

10zodat u kunt onderscheiden  
waar het op aankomt.  
Dan zult u op de dag van Christus  
zuiver en onberispelijk zijn,  

11vol van de vruchten van de gerechtigheid,  
die u dankt aan Jezus Christus,  
tot lof en eer van God. 

* 





Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 

 

Licht in onze ogen, redder uit de nacht, 

geldt uw mededogen nog wie U verwacht? 

Als der mensen trooster roepen wij U aan: 

noem de namelozen met een nieuwe naam! 

 



Grenzeloos zingt: ‘Licht in onze ogen’ 

 

 

Regen uw gerechtigheid en bevrucht de aard’, 

tot de trouw ontkiemt en vrede bloeien gaat! 

Christe eleison, nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen dat Gij spoedig komt. 

* 





Lezing: Lucas 3 : 1-10. 

Optreden van Johannes 
3 
1   In het vijftiende jaar van de regering  

van keizer Tiberius,  
toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,  
en Herodes tetrarch was over Galilea,  
zijn broer Filippus over het gebied van Iturea 
en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,  

2   en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, 
richtte God zich in de woestijn tot Johannes, 
de zoon van Zacharias.  



Lezing: Lucas 3 : 1-10. 
3   Daar ging Johannes in de omgeving  

van de Jordaan verkondigen  
dat de mensen zich moesten laten dopen  
en tot inkeer moesten komen,  
om zo vergeving van zonden te verkrijgen,  

4   zoals geschreven staat in het boek  
met de uitspraken van de profeet Jesaja: 
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: 
“Maak de weg van de Heer gereed, 
  maak recht zijn paden! 



Lezing: Lucas 3 : 1-10. 
5   Iedere kloof zal worden gedicht, 

elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, 
hobbelige wegen geëffend; 

6   en al wat leeft zal zien  
hoe God redding brengt.”’ 

7   Johannes zei tegen de mensen die massaal 
uitliepen om zich door hem te laten dopen: 
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt 
dat je veilig bent voor het komende oordeel?  



Lezing: Lucas 3 : 1-10. 
8   Breng vruchten voort die een nieuw leven 

waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf:  
Wij hebben Abraham als vader.  
Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen 
kinderen van Abraham verwekken!  

9   Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: 
iedere boom die geen goede vruchten draagt, 
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 

10De mensen vroegen hem:  
‘Wat moeten we dan doen?’ 

* 





Lied 439 : 1, 2. 



Lied 439 : 1. 2. 



Lied 439 : 1, 2, 



Lied 439 : 1, 2. 





Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 



Lied 456a : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. * 





Lied 462 : 1. 2, 3, 4, 5, 6. 



Lied 462 : 1, 2. 3, 4, 5, 6. 



Lied 462 : 1, 2, 3. 4, 5, 6. 



Lied 462 : 1, 2, 3, 4. 5, 6. 



Lied 462 : 1, 2, 3, 4, 5. 6. 



Lied 462 : 1, 2, 3, 4, 5, 6. * 





Lied 1006, 1 



Lied 1006, 2 



Lied 1006, 3 



Lied 1006, 4 



Lied 1006, 5 



Lied 1006, 6 



Lied 1006. * 













 

 



 

 



 

 
2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





(Staande) Slotlied: Lied 418 : 1. 3. 



(Staande) Slotlied: Lied 418 : 1, 3. * 





Grenzeloos zingt: ‘Geef ons genadig, Here God’ 

 

 

Geef ons genadig, Here God,  

dat wij nu gaan in vrede. 

Geen ander is aan onze zij een God,  

een schild, een licht als Gij! 

Ga zelf, o God, met ons mede.  

Amen. 

 

* 






