
Zondag   9 januari 2022 in de Lukaskerk  

Voorganger: Klaas Koffeman   

Muziek: Roelfien Folkertsma 

 

Welkom door ambtsdrager  

 Gemeente gaat staan 

kaarsen worden aangestoken en we zingen:  

Intochtslied: Lied 287 vers 1 en 3  

Moment van stilte  

Drempelgebed  

Bemoediging en groet   

Zingen (ook nog staande): Lied 287 vers 5 

 Gemeente gaat zitten 

 

Kyriëgebed 

Glorialied: Lied/Psalm 136 vers 1 en 2 

Filmpje: Lord of the Rings – Flight to the Ford (YouTube)  

Zingen: Lied/Psalm 136 vers 5, 6, 7, 11 en 13 

Kinderen – de doos 

lezing : Lukas 3 vers 15 t/m 22  

Zingen: Lied 524 

Overweging  

Muziek 

Zingen: Lied 359 (2x)  

mededelingen door de ambtsdrager  

gebeden 

https://youtu.be/6e7qhhLbAok?t=2


Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen we  
telkens een volgend couplet van Lied 600, te beginnen bij vers 1 

Kinderen komen terug  

Slotlied: Lied 352 – allen gaan staan 

 
zegen afgesloten met verzameld liedboek 235,  
(achterin liedboek geplakt) 

 
U kunt weer gaan zitten om koffie te drinken. Wilt u niet met de stoelen schuiven, hooguit om een 
beetje in de kring te zitten. We houden weer afstand tot elkaar. 

De collecten zijn bij de uitgang en bestemd voor Maatjesproject 2Go, slachtoffers huiselijk geweld en 
HaaStu. 
In de kerk is er één collecte aan de uitgang. Deze wordt gedeeld. U kunt uw bijdrage aan de collecte 
ook overmaken naar: 
1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv collecte 9 januari 
2022 
2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk ovv collecte 9 januari 2022. 
Indien u één bedrag overmaakt voor diaconie en kerk, wilt u dan vermelden dat het gedeeld moet 
worden?  
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