
Zondag 17 januari 2021    
 
voorganger ds. Ron Lafeber 
ouderling van dienst Bonnie Wouda 
organist Luitzen Overwijk 
 
orgelspel 

 

welkom 

de paaskaars wordt aangestoken 

lied Ps. 97 : 1, 6 

 

we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
      
Kyriëgebed lied 1003 
tekst Jan Jetse Bol : couplet 1 
Gert Landman (overige) 
zang: Barbara van den Eerenbeemt 
piano: Gert Oude Songtoen 
1.+ refrein,   
extra coupletten : 
klassen, kantoren zijn leeg 
thuis moeten werken of leren 
hoe alles organiseren ? 
Klassen, kantoren zijn leeg 
refrein 
 
mensen zijn bang overal 
ieder op afstand gehouden : 
ben je niet ziek of verkouden ? 
Mensen zijn bang overal 
refrein 
 
mensen gebonden aan huis 
puzzels of brieven of boeken 
bellen, maar niemand bezoeken 
mensen gebonden aan huis 
refrein 
 
veel in ons leven valt stil 
doorgaan en ‘s nachts liggen malen : 
kan ik nog alles betalen ? 
Veel in ons leven valt stil 
refrein 
 
couplet 1 + refrein 
 
Glorialied 553 Opw. 
Laat het feest zijn in de huizen 
mensen dansen op de straat 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat 

refrein 
in de bergen, door de dalen 
Hoor ons loflied, overal 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal 
 
Laat uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis 
laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis 
refrein 
 
Halleluja..... 
 
refrein 
 
gebed 
 
schriftlezing Matth. 12 : 1-8 
 
lied 58 Ev. Ldb. 
Zoek eerst het Koninkrijk van God 

en zijn gerechtigheid 

en dit alles krijgt u bovendien 

Hallelu, halleluja........ 

 

Men kan niet leven van brood alleen 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt 

Hallelu, halleluja.... 

 

Bidt en u zal gegeven zijn 

zoekt en gij zult het zien 

klopt en de deur zal voor u open gaan 

Hallelu, halleluja........ 

  

verkondiging 

 

orgelspel 

 

lied 1006 

 

gebeden 

 

lied 289 

 

zegen 

 

 

 


