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oudjaar

M.m.v. : Giny van der Velde, Marjan Lucas,
Organist: Marc Schippers
INTREDE
Muziek

Org.

:

Welkom

L

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
Intochtslied

L

:

lied 90a: 0 God die droeg ons voorgeslacht

we gaan zitten
Groet

L

:

Beste bezoeker, welkom in dit huis!
Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier ben je verwacht, zoals je bent, want
zo dikwijls heeft God naar jou gezocht
zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden, jaren misschien
Sta even stil
Bewonder de schoonheid van deze kerk
Adem het verleden van dit huis
Je eigen nieuw begin
Sluit even je ogen, word even stil
Want in de stilte hoor je de echo van Gods woord
Ga even zitten
Hol ook hier jezelf niet voorbij
Vouw je handen, open je hart
Bid
En als je dat niet kunt, als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt
ga dan toch straks naar je eigen huis met de groet
Vrede en alle goeds.

Bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is in de naam van de heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Lezing 1 :

L

:

Joël 3:1

Lied

L

:

Lied 702: 3 Geschenk uit de hemel, mensen van vuur

Lezing 2 :

L

:

Romeinen 8: 31b-39

Uitleg

V

:

overdenking

Lied

L

:

Lied 121: 1,4 Ik sla mijn ogen op en zie…..

GAVEN EN GEBEDEN
Oproep tot geven

L

:

Vandaag is de oudjaarscollecte

Dank- en voorbeden

V

:

Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:

G

:

Heer, onze Heer wij bidden u verhoor ons
stil gebed

G

:

ONZE VADER (oecumenische tekst)
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.

Slotlied

L

:

267: 1,2,4 Wees bij ons. Wees ons een geleide

Uitzending

V

:

Zegengebed in coronatijd
Zegen ons met de dauw van uw liefde
Zegen ons met uw warmhartige nevel
Dat wij elkaar niet besmetten met vrees
Dat wij onze harten niet op afstand houden
Zegen ons met zorg en aandacht voor elkaar
Dat wij niet onverschillig en slordig leven
Kroon ons met de Naam van Uw Hoop
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Marinus van den Berg

