Liturgie
voor de diensten
Op Oudjaarsdag 2017

Voorganger: ds. S.P. Roosendaal

Morgendienst
•

Welkom en mededelingen

We sluiten het Kerstproject af en luisteren naar Rick van der Laan die het laatste stuk ervan voor
ons leest.
• Zingen: Zie jij Gods liefde?
refrein:
Voor alle mensen groot en klein
wil God zo graag de Redder zijn.
Luister naar dit verhaal, je wordt
gegrepen door de liefde van God.
coupletten:
Als Jezus rondgaat door het land
ontmoet Hij soms veel tegenstand.
Een teken wil men, en Hij geeft
wat Jona in de vis beleeft.

Zo zal Hij in de aarde zijn,
drie dagen, maar dan leeft Hij weer!
Zo geeft Hij hoop, Hij onze Heer,
om voor altijd bij Hem te zijn.

• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Gez. 397: 1, 2, 4 en 6
1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis!

• Gebed om de Heilige Geest
• De wet van God
• Zingen: Ps. 19:2 DNP
2. De wet van onze HEER
zet aan tot ommekeer
en Hij misleidt ons niet.
Het is een zuiver licht
dat ons betrouwbaar zicht
en levensvreugde biedt.

Gods woord houdt eeuwig stand.
Puur goud of diamant
heeft lang niet zoveel waarde.
Honing smaakt minder zoet
en doet ons minder goed
dan Gods gebod op aarde.

•

Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8

Geadresseerden, groet
1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten
zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht
Johannes te kennen heeft gegeven.
2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat
hij gezien heeft.
3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat
daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die
was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,
5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst
van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft
in Zijn bloed,
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En
alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.
8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die
komt, de Almachtige.
• Zingen: Opwekking 618
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet;
U bent de bron van hoop die God ons geeft.

Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint;
U bent de bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,
U brak de banden van de dood.
Refrein:
U bent de hoop in ons bestaan.
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht
waardoor de wereld God kan zien.
U won van de dood, droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof…
•
•
•

Preektekst: Openbaring 1: 5
Verkondiging: ‘Als de kruitdamp straks is opgetrokken’
Zingen: Ps. 68: 1 en 7 NB

God richt zich op, de vijand vlucht;
zijn haters voor zijn aangezicht,
als rook zijn zij verdreven.
Zij zijn als was in deze vlam,
zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,
ten dode opgeschreven.
Maar de getrouwen zijn verblijd.
zij staan voor Hem in vrolijkheid,
zij zijn verrukt van vreugde.
Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,
zingt Hem op een verhoogde wijs
om wat uw hart verheugde.

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: Opwekking 124 (staande)
ik bouw op U,
mijn Schild
en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht,
gerust in uw bescherming.
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied
van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd.
in ‘t laatste uur
zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met U
die mij hebt voortgeleid.
•

Zegen

Middagdienst
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Gez. 250: 1, 4 en 5
1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

5 O Heilge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.
• Moment van stil gebed (staande)
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 45: 1 en 2 OB
Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,
Gaat al het schoon der mensen ver te boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan uwe zijde,
Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde.
Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit;
Rijd zegenrijk in uwe heerlijkheid
Op 't zuiv're woord der waarheid ; rijd voorspoedig,
En heers alom rechtvaardig en zachtmoedig;
Uw rechterhand zal 't Godd'lijk rijk behoên,
En in den krijg geduchte daden doen.
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Efeze 1: 1-3
Afzender, geadresseerden, groet
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in
Christus Jezus die in Efeze zijn:
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

• Efeze 1: 11-14
11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het
voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus
gevestigd hadden.
13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw
zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige
Geest van de belofte,
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn
heerlijkheid.
• Zingen: Ps. 68: 3 NB
O God, de wond'ren die Gij deed,
toen Gij daar voor ons henen schreed!
De aarde werd bewogen.
Dit is de berg van uw verbond!
Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.
Een regen van vrijgevigheid
hebt Gij uw erfdeel toebereid,
uw erfdeel dat versmachtte.
Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet;
Gij geeft ons nieuwe krachten.
• Preektekst: Efeze 1: 13-14 [de zevende zegening]
• Verkondiging: ‘Gods stroomstoot’
• Zingen: Johannes de Heer 132: 1, 3 en 5
1 Heer, ik hoor van rijke zegen,
3 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:
die Gij uitstort keer op keer;
Gij geeft blinden d’ ogen weer!
laat ook van die milde regen
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
dropp’len vallen op mij neer.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook op mij, ook op mij,
Ook in mij, ook in mij,
dropp’len vallen ook op mij.
werk ook door uw kracht in mij!
5 Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.
•
•
•

Dankgebed
Inzameling van de gaven
Kinderen komen in de dienst

• Kinderlied: ‘Onder, boven, voor en achter’
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 84: 4 en 6 NB(staande)
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
•

Zegen

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

