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Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
door de ouderling van dienst 

 
- allen gaan zo mogelijk staan - 

 
Intochtslied: 92: 1, 7 en 8 
 
Stil gebed   
 
Bemoediging en groet 
 

- allen gaan zitten -    

 
Kyriegebed 
 
Glorialied: 985: 1, 2 en 3 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
1e Bijbellezing: Leviticus 20: 7-26 

 
Lied: 353: 1 en 3 
 
2e Bijbellezing: Galaten 3: 1-3; 19-29 
 
Lied: 353: 2 en 4 
 
Verkondiging: 
 
 



Lied: Ongestraft mag liefde bloeien (melodie: Wat de toekomst brenge moge) 
 
 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.  

 



DIENST DER GEBEDEN 
 
Onze Vader (oecumenische woorden) 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw 
koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen. 
 
De kinderen komen terug in de kerkzaal 
 

- allen gaan zo mogelijk staan -  
Lied: 612: 1, 2 en 3 
 
Zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Orgelspel  


