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Welkom in deze viering

Aansteken van de kaarsen, daarna zingen we staande 

Waar je woont op deze wereld, 
tussen bloemen of beton, 
tussen haat of tussen liefde, 
elke dag is er een zon, 
elke dag een nieuwe kans ook 
’t woord van Christus te verstaan, 
door de ogen van de ander 
kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

Waar je woont op deze wereld, 
tussen bloemen of beton, 
tussen twijfel, tussen hopen, 
elke dag is er een zon. 
Elke dag een nieuwe kans ook 
samen weer op weg te gaan, 
samen werken in zijn liefde, 
samen werken in zijn naam. 



Moment van stilte

V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand begonnen is
V: Gezegend bent Gij God
om het licht van deze dag
A: om het leven ons gegeven
V: om de liefde die ons bindt
A: gezegend Gij

Kyriegebed, besloten met 301 k

  

Gloria: psalm 107: 1 en 2

HET GEHEIM IN DE DOOS, kinderen gaan naar de kinderkerk

SCHRIFTLEZING: Matteus 5: 13 -16, gevolgd door een korte stilte

SCHRIFTLEZING: 1 Korinthiers 2: 1-5

ZINGEN: Dan nog klamp ik mij vast aan jou (naar psalm 13)



OVERWEGING

ZINGEN: LIED 321

MEDEDELINGEN EN COLLECTEN

Omdat er steeds meer mensen zijn die 'zonder geld' de deur uitgaan, gaan 
we op zoek naar manieren om ook in de kerk digitaal te betalen. De 
zogenaamde collecte-app. Voordat we daarin investeren, is van ons ook van 
belang om te weten of u dat prettig vindt. Dat kunt u ons per email laten 
weten. lukaskerk@hotmail.com. Of na afloop van de viering tegen de 
ambtsdrager van dienst zeggen.

ALs u dat wilt, kunt u uw mobiele telefoon pakken en uw bijdrage aan de 
collecte overmaken. 
Het zou mooi zijn als u bij het overmaken van uw gift 25 cent extra overmaakt
voor de kosten van overboeking.

De collecten van februari zijn bestemd voor:
5 februari: 1e collecte voor Kerk in Actie – Pakistan, 2e collecte voor de 
wijkgemeente



12 februari: 1e collecte voor Kerk in Actie – Ethiopië, 2e collecte voor de 
wijkgemeente
19 februari: 1e collecte voor de wijkdiaconie, 2e collecte voor Respijthuis 
House Martin
26 februari: 1e collecte voor Buurt- en Kerkhuis Bethel, 2e collecte voor 
Jeugdwerk eigen gemeente
 
Bij de uitgang staat de koffiepot voor uw bijdrage aan de koffie / thee / 
koekjes 

DANK- EN VOORBEDEN, STIL GEBED
GEBEDEN BIJ DE KAARSENBOOM, na elke drie beden zingen wij 

 

VIERING VAN DE TAFEL VAN DE HEER 

ZINGEN: LIED 388

NODIGING

TAFELGEBED

VREDESGROET

 

ONZE VADER (gezongen)







DELEN VAN BROOD VAN WIJN
Tijdens het delen zingen wij: Iona 41

Beker gereikt vanuit vreugde, wijn ingekleurd door de pijn, 
teken dat het Hem verheugde kwetsbaar te zijn 
om in Gods naam de weg ten leven te gaan. 

Handen - bereid om te delen, mensen, geplaatst in het licht, 
teken dat breuken wil helen, tot ons gericht 
om in Gods naam, de weg van liefde te gaan. 

V:Laten we de Heer die ons aan zijn tafel heeft ontvangen danken en prijzen 
met het zingen van lied 117 d, 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Alle volken loof de Heer (Psalm 117d)

V: Wij mogen gaan in vrede
Allen: bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
V: de Heer beware ons
in de eenvoud, de goedheid en de vreugde van het evangelie
Hij zegene ons en allen die aan ons zijn toevertrouwd
vandaag en alle dagen van ons leven
Zo zegene ons de barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest

Allen zingen: (verzameld liedboek 235, achterin uw liedboek geplakt)
Gij levende eerste en laatste, moeder, vader God onspreekbaar boven onze 
woorden uit: zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter
wereld doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede


