ORDE VAN DIENST
dinsdag 31 december 2019
octaaf van kerst
Avondgebed op oudjaar
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
oudejaarsavond
Voorganger: ds. Corinne Groenendijk
Organist:
Marc Schippers
Ter inleiding
We houden een uur van lezen, zingen en bidden bij de overgang naar het
nieuwe jaar. We staan stil bij de hoop die Bonhoeffer had voor de wereld,
ook op oudjaar middenin de oorlog en hoe we al 75 jaar in vrijheid leven.
We steken zeven kaarsen aan als teken van de hoop die in ons leeft, als
een krans van licht voor onszelf en alles wat leeft.
INTREDE
muziek

Org

:

orgel= of pianospel

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 139: 1 en 2

we gaan zitten
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

V
G
V
G
V
G
G

:
:
:
:
:
:
:

O Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN.
Haast U, o Heer, tot mijn hulp
EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED
De Heer zal uw uitgang en uw ingang
BEWAREN VAN NU AAN TOT IN EEUWIGHEID.
AMEN.

Psalm

G

:

lied 90: 1 en 2

kyrie

V

:

smeekgebed
Gij doet de mensen tot stof vergaan. (naar Psalm 90)
Gij zegt: voorbij, ach kinderen van Adam.
Sinds mensenheugenis zijt Gij God.
In uw ogen zijn duizend jaren
als de dag van gisteren, weg.
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen.
Wij zijn als het welig tierende gras:
's morgens komt het omhoog en bloeit,
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's avonds is het gemaaid en dood.
Een mensenleven duurt zeventig jaar
of, als wij sterk zijn, tachtig.
Het meeste daarvan is moeite en verdriet.
Leer ons dan zo onze dagen waarderen
dat wij er wijze mensen van worden.
Bestendig het werk van onze handen.
Geef ons zoveel gelukkige dagen
als wij ellende hebben doorstaan.
Bestendig het werk van onze handen.
gloria

G

:

lied 513: 1 en 2

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed

V

:

bij het openen van de bijbel

evangelie

V

:

Johannes 1: 1-4

acclamatie

G

:

lied 513: 3 en 4

uitleg

V

:

overdenking

muziek

O

:

piano- of orgelspel

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. oudejaarscollecte tvb algemeen kerkenwerk 2. kerk

muziek

Org

:

orgel- of pianospel

gebeden

V

:

zeven kaarsen

Gebed 1

Wij danken U, onze God, voor het licht
dat U ons elke dag weer geeft:
voor het licht van de zon,
voor het licht in onze huizen,
voor het licht op ons pad en
voor het licht in ons hart.
Gezegend zijt Gij, onze God, koning der wereld,
die het licht hebt gemaakt
en ons deze dag hebt gegeven.
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De eerste kaars wordt aangestoken
lied

G

:

lied 511: 1

V

:

gebed 2
Wij danken U, God van ons leven,
voor het leven dat U ons gegeven hebt;
dat we 's ochtends de ogen open doen
en U kunnen loven en prijzen,
dat we kunnen horen, zien en spreken,
dat we kunnen voelen en denken.
Gezegend zijt Gij, onze God, koning der wereld,
die het leven schenkt
uit de bron van uw leven.

De tweede kaars wordt aangestoken
lied

G

:

lied 511: 2

V

:

Gebed 3
Wij danken U, onze Trooster,
dat Gij tot ons wilt spreken:
door uw Woord, door mensen,
door ontmoetingen, door lotgevallen,
in de drukte van de dag en
in de stilte van de nacht.
In wat ons overkomt zoeken wij
naar een teken van U.
Gezegend zijt Gij, onze God, koning der wereld,
die het ons hebt mogelijk gemaakt
uw Stem te vernemen.

De derde kaars wordt aangestoken
lied

G

:

lied 511: 3
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V

:

Gebed 4
Wij danken U, onze Redder,
dat Gij ons te eten geeft van uw brood
en te drinken geeft van uw wijn.
Zo laat Gij ons delen
in het geheimenis van uw liefde,
opdat wij uw beeld en gelijkenis zijn.
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, koning der wereld,
om het brood voor ons gebroken,
om de wijn voor ons vergoten.

De vierde kaars wordt aangestoken
lied

vrouwen :

lied 511: 4

V

Gebed 5

:

Wij danken U die onze Naaste zijt
dat vriendschap kan bestaan,
dat er gemeenschap mogelijk is
en hulp en begrip onder de mensen.
Wij danken U dat we ons leven
met elkaar mogen delen,
en voor alles
wat Gij ons wilt schenken.
Gezegend zijt Gij, onze God, koning der wereld,
dat Gij ons elke dag weer
uw goedheid en trouw laat ontmoeten.
De vijfde kaars wordt aangestoken
lied

mannen :

lied 511: 5

V

Gebed 6

:

Wij danken U, onze Schepper,
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voor wat we steeds weer mogen doen:
de aarde opbouwen en bewaren,
plannen maken en ze uitvoeren,
leren, en dienen.
Wij danken U voor wat er gelukt,
en leggen voor U neer waarin wij falen.
Gezegend zijt Gij, onze God, koning der wereld,
Schepper van hemel en aarde,
om het werk van uw handen.
De zesde kaars wordt aangestoken
lied

G

:

lied 511: 6

V

:

Gebed 7
Bovenal willen wij U danken, o hemelse God,
dat Gij U in Jezus Christus hebt geopenbaard
en dat wij zo met U het nieuwe jaar ingaan:
Hij is de weg geworden waarop wij U vinden;
Hij is de waarheid geworden waarop wij kunnen vertrouwen
en de helderheid, waarnaar we alle dagen verlangen;
Hij is het leven geworden dat toekomst heeft,
vandaag en alle dagen die komen.
AMEN.

De zevende kaars wordt aangestoken
lied

G

:

V

:

lied 511: 6
Zeven kaarsen
Zeven kaarsen mogen branden,
om de hoop die in ons leeft
een krans van licht voor al die landen
waar de nacht de macht nog heeft.
Zeven lichten, vérgezichten...
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Zeven kaarsen mogen stralen
om alles wat er aan gemis
nooit verwoord wordt in verhalen
omdat het niet te zeggen is.
Zeven lichten, vérgezichten...
Zeven kaarsen mogen vlammen,
vurig teken van de moed
die door eindeloos verlangen
mensen steeds weer opstaan doet.
Zeven lichten, vérgezichten...
Lichten … en: gezichten...
G

:

stil gebed
ONZE VADER (oecumenische tekst)

slotlied

G

:

lied 416

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek

Org

:

orgelspel

ZENDING EN ZEGEN

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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