
 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie zondag  16 januari 2022   

 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen aanvangslied Lied 283: 1, 3 en 4       
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op het thema van de dienst 
 
Zingen morgenlied Lied 212: 1 en 2 –    
 
Kyriëgebed 
 
Zingen: uit Zangen van Zoeken en Zien 338 

1.  Om de mensen, godverlaten 
vluchtelingen, doodswoestijn, 
om de woede, om de tranen 
roepen wij: Jij zou er zijn. 
 

2.  Om corona, om de tweestrijd; 

om de zorgen en de pijn, 

om de eenzaamheid en stilte 

vragen wij: Zul jij er zijn? 

 

3.  Tegen onrecht, tegen honger, 

tegen grootspraak, valse schijn, 

vieren wij de hoop op morgen, 

bidden wij: Zul jij er zijn? 

 

4.  In de mensen die volharden, 

trouw en onbevangen zijn, 

in wie opstaan, in wie troosten, 

ween wij: Jij zult er zijn. 

Gebed van de zondag 

1e lezing: Jesaja 61: 1 – 9    

Zingen Lied 324 (alle drie) 

2e lezing: Lucas 4: 14 – 21  

Zingen Lied 530  

Overdenking 

Orgelspel  

Zingen Lied 973 (alle vier)  

Gebeden 

 

 

 
 
 
 

  
Zingen: uit Zangen van Zoeken en Zien 536  

1. Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

Liefdes loop verdraagt geen boeien: 

laat haar stromen als een bron! 

Laat de liefde maar gebeuren 

als een wonder van het licht, 

als een regenboog vol kleuren 

door de hemel zelf gesticht. 

 

2. Niemand houdt de liefde tegen 

waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, 

koestert wie om liefde gaat. 

God verhoede dat er iemand 

in de liefde wordt gekrenkt. 

Ware liefde oordeelt niemand, 

maar aanvaardt haar als geschenk. 

 

3. Liefde vraagt ons om ontferming 

tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen 

vindt in liefde zelf geloof. 

Wie voor liefde is geschapen 

vreest ook niet bij tegenwind. 

Liefde is het hemels wapen 

dat de angsten overwint. 

 

4. Leg de liefde niet aan banden, 

gun haar gang de vrije loop. 

Geef haar bloemen nooit uit handen, 

want haar vrucht is onze hoop! 

Ongestraft mag liefde bloeien, 

vrijuit zoeken naar de zon. 

liefdes loop verdraagt geen boeien, 

laat haar stromen als een bron! 

Wegzending en zegen 

 

 

 


