Liturgie
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Ds. K. van Wijngaarden
“Was het goed genoeg?”
Nieuwjaarsmorgen 10.00 uur
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“Samen op weg met de Heer!”
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Oudejaarsavond 19.30 uur
Inleidend orgelspel
Welkom
Aanvangspsalm: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Psalm 91, NLB 91a)
Melodie Antoine Oomen
Wie in de schaduw Gods mag wonen, / hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen / dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade / beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade, / opdat je eens geluk zult zien.
Engelen zendt Hij alle dagen / om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen / door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven, / geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven, / rust aan de oever van een beek.
Geen duister zal je overvallen, / er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, / jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen / die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen / van liefde om hun tranen heen.
Stil Moment, Votum en Groet
Zingen: Lof zij de Heer (NLB 868:1, 2 en 5)
Lof zij de Heer, / de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust / zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, / psalmzingt de heilige naam. / Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, / Hij omringt met zijn liefde uw leven.
Heeft u in 't licht, / als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, / zodat uw hart zich verblijdt. / Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer, / met de heerlijkste naam
van zijn namen. / Christenen looft Hem
met Abrahams kinderen samen. / Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust. / Alles wat ademt zegt: Amen.

Gedicht:
Mijn God, ik ben bang voor het komende jaar,
En bang voor de dingen, die kunnen gebeuren;
Ik kom met mijn vragen en angsten niet klaar,
Soms voel ik mij achter gegrendelde deuren.
Mijn God, ik ben bang dat uw engel niet komt
Die mij in uw stralende vrijheid zal leiden;
Mijn blijdschap is weg en mijn lied is verstomd,
Als Gij mij niet redt, wie zal dàn mij bevrijden?
O God, ik ben bang, want ik ben zo alleen,
Rondom mij staan donker Uw dreigende muren,
En als Gij nog komt, waar voert Gij mij dan heen?
Ik vrees, o ik vrees, hoe lang gaat dit nog duren?
Vrees niet, want nog zend ik Mijn engelen neer,
Nooit hoeft Gij de vreugde van de Kerstnacht te derven:
Want U is geboren de Christus, Uw Heer,
Zijn eigendom bent U in leven en sterven!
Avondgebed (staande)
Inleiding op de dienst
Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus (ELB 184)
Ik wandel in het licht met Jezus, / het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, / welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein: Ik wandel in het licht met Jezus, / en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden / sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus, / geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, / die de zonde in mij overwon. (refrein)
Ik wandel in het licht met Jezus, / mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven, / volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (refrein)
Ik wandel in het licht met Jezus, / o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld, / die gebukt gaat onder zorg en pijn. (refrein)

Schriftlezing: Exodus 3: 11
 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en
de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12
 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal
voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid,
zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 13
 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de
Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en
ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14
 Toen
antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL
ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15
 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De
HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God
van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die
naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’ ” 16
 Laat de oudsten
van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De HEER, de God van uw voorouders, is
aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb
gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. 17
 Ik
heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te
brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de
Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’ ”
Exodus 4: 1 Weer maakte Mozes bezwaar. ‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar
me luisteren, ‘zei hij. ‘Ze zullen zeggen: “De HEER is helemaal niet aan jou
verschenen.”’ 2 De HEER vroeg: ‘Wat heb je daar in je hand?’ ‘Een staf, ‘antwoordde
Mozes. 3 ‘Gooi hem op de grond, ‘beval de HEER, en toen Mozes dat deed, veranderde
de staf in een slang. Mozes deinsde achteruit, 4 maar de HEER zei tegen hem: ‘Grijp de
slang bij zijn staart.’ Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in
een staf. 5 De HEER zei: ‘Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun
voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou
verschenen is.’ 6 Ook zei hij: ‘Steek je hand eens in je kleed.’ Mozes deed dat, en toen hij
zijn hand er weer uit trok, zat die onder de uitslag, hij was sneeuwwit. 7 ‘Steek je hand
nog eens in je kleed, ‘zei de HEER. Mozes deed het en toen hij zijn hand er opnieuw uit
trok, zag die er weer net zo uit als de rest van zijn huid. 8 ‘Als ze je niet geloven en zich
niet door het eerste wonderteken laten overtuigen, ‘zei de HEER, ‘dan zullen ze zich
wel laten overtuigen door het tweede. 9 Maar zijn ze door geen van deze beide
wonderen te overtuigen en blijven ze weigeren naar je te luisteren, dan moet je water
uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten; het water zal op het droge in bloed
veranderen.’ 10
 Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben
geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen
nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’ 11

De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof,
ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER? 12
 Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet
13
spreken en je de woorden in de mond leggen.’  Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij
niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt.’

Zingen: De kracht van uw liefde (OPW 488)
Heer ik kom tot U; / neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet / vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt, / dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken / voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, / laat uw liefde stromen. / Houd mij vast, / heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht / en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, / gedragen door uw Geest / en de kracht van uw liefde.
Heer, kom dichterbij / dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, / diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil, / zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven / door de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, / laat uw liefde stromen. / Houd mij vast, / heel dichtbij uw hart.
Verkondiging - Was het goed genoeg?
Zingen: Psalm 103 (DNP: 2 en 7)
De HEER zal je omringen met het goede. / Hij zal je hart met trouw en liefde voeden.
Je wordt vernieuwd zoals een adelaar: / Hij maakt je sterk als in je jonge jaren.
Aan Mozes wilde God zich openbaren; / nog steeds staat Hij voor onderdrukten klaar.
Het leven telt slechts jaren, maanden, uren.
De trouw van God zal echter eeuwig duren
voor wie op Hem al zijn verwachting stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Voortdurend wordt zijn liefde doorverteld.
Dankgebed en Voorbeden (staande)
Collecte
Tijdens het voorspel van het volgende gezang geven wij als dank offeranden onze
tienden en gaven.

Slotzang: Ik voel de winden Gods vandaag (DGO 29)
Ik voel de winden Gods vandaag; / Vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim, / Maar 'k hijs 't en hoop op heil!
Want Christus zelf, als stille gast / Reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan / Op wilde, hoge zee!
De tranen, die ik heb geweend, / Zijn door Gods wind gedroogd;
Ik denk niet meer aan wat voorheen / Vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed / Neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag / En zeil de haven uit!
O, laat mij nooit vergeten, Heer / Hoe Gij Uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed / Met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag / En weer mijn zeilen hijs,
Nu 'k voel de winden Gods vandaag… / Leid Gij mij op mijn reis!
Zegen
Zingen: Amen (NLB 415:3)
Amen, amen, amen! / Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, / amen, God, uw naam ter eer!
Uitleidende muziek

U bent van harte welkom tijdens de dienst op nieuwjaarsmorgen waarin we de maaltijd
van Christus met elkaar zullen vieren met als thema: Samen op weg met de Heer!
10.00 uur - Voorganger: Ds. K. F.A.W. van Wijngaarden

Nieuwjaarsmorgen 10.00 uur
Inleidend orgelspel
Welkom
Aanvangspsalm: Psalm 81 vers 1, 9 en 11 (NLB)
Jubel God ter eer, / Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer, / stem en tegenstem
springen op voor Hem / die ons heil bewerkte.
Leef uit mijn verbond. / Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond. / Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt / geef Ik overvloedig.
Ga niet van Mij heen, / volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen. / Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan: / niemand houdt u tegen.
Stil Moment, Votum en Groet (staande)
Zingen: ‘Vreugde, vreugde louter vreugde is bij U van eeuwigheid’ (JdH 287:1 en 4)
Vreugde, vreugde, louter vreugde / is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die 't heelal verheugde, / bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister, / drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister, / vindt het licht bij U alleen.
Open nu ook onze ogen / voor het ware vreugdelicht,
opdat wij Uw naam verhogen, / juichend voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader / hem, die onder zonde zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader, / die in Jezus tot U vlucht.
Morgengebed (staande)
Schriftlezing: Numeri 13: 1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Stuur er een aantal mannen
op uit om Kanaän, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe
uit elke stam één man, een familiehoofd.’ 3 Mozes deed wat de HEER gebood en
stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die allen tot de leiders van de
Israëlieten behoorden.
Numeri 13: 21
 Ze gingen op weg en verkenden het land van de woestijn van Sin tot aan
Rechob, bij Lebo-Hamat. 22
 Ze trokken door de Negev en kwamen daarna in de buurt

van Hebron, waar de Enakieten Achiman, Sesai en Talmai woonden. (Hebron is zeven
jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte.) 23
 In het Eskoldal aangekomen sneden ze
een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen,
en ook wat granaatappels en vijgen. 24
 Aan de druiventros die de Israëlieten daar
afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken. 25
 Nadat ze het land veertig dagen
lang verkend hadden, keerden ze terug 26
 naar Kades in de woestijn van Paran, naar
Mozes, Aäron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en
lieten de vruchten uit het land zien. 27
 ‘Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe
hebt gestuurd, ‘vertelden ze aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over van melk en honing,
en deze vruchten groeien er. 28
 Maar daar staat tegenover dat de bevolking van dat
land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot, en ook hebben we er Enakieten
gezien. 29
 In de Negev wonen Amalekieten, in het bergland Hethieten, Jebusieten en
Amorieten, en aan de kust en langs de Jordaan wonen Kanaänieten.’ 30
 Kaleb, die wilde
voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: ‘We kunnen zonder
probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’ 31

Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: ‘We kunnen dat volk niet
aanvallen, het is te sterk voor ons.’ 32
 En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs
over het land dat ze verkend hadden. ‘Het land dat wij op onze verkenningstocht
doorkruist hebben, ‘zeiden ze, ‘verslindt zijn inwoners, en alle mensen die we er gezien
hebben waren uitzonderlijk lang. 33
 We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten.
Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel
meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.’
Numeri 14: 1 Hierop barstte het hele volk in tranen uit, heel de nacht door klonk hun
gejammer. 2 Ze begonnen zich allemaal te beklagen. ‘Waren we maar in Egypte
gestorven, ‘zeiden ze tegen Mozes en Aäron, ‘of hier in de woestijn. 3 Waarom brengt
de HEER ons naar dat land?
Zingen: Breng ons samen (OPW 797)
U roept ons samen als kerk van de Heer, / verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: / eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: / waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest / die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: / veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: / liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam. / Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; / verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed, / als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; / gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. (refrein)
Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer; /
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

)
)
) 2x
)

Breng ons samen, één in uw naam. / Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest; / verbonden in liefde. (refrein)
Verkondiging: Samen op weg met de Heer!
Zingen: U maakt ons één (OPW 194) – (3x)
U maakt ons één. / U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U. / U maakt ons één,
U bracht ons tesamen, / wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan, / dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin. / Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam, / iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Inleiding en uitnodiging heilig Avondmaal
Toelichting
Zingen: Aan Uw Tafel (OPW 737)
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag;
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer;
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij;
door de kracht van uw genade ben ik vrij,
door de kracht van uw genade ben ik vrij!
Uitdelen, eten van het brood en drinken uit de beker
Zingen: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet (NLB 381:1, 5 en 6)
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.
Dankgebed en Voorbede
Collecte
Tijdens het voorspel van het slotlied geven wij als dank offeranden onze
tienden en gaven.
Slotlied: Licht van de wereld (OPW 595)
Licht van de wereld, / U scheen in mijn duisternis; / nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, / bij U wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen, / U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer. / Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig, / U bent zo geweldig goed voor mij.
Hemelse Heer, / U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht, / bent als een kind
naar de wereld gekomen, / legde uw heerlijkheid af. (refrein)
En nooit besef ik hoe U leed, / de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed, / de pijn die al mijn zonde deed.
Zegen
Zingen: Lied 415:3 (NLB) – Amen, amen, amen
Amen, amen, amen! / Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer, / amen, God, uw naam ter eer!
Uitleidende muziek

Sta op en schitter,
je Licht is gekomen,
over jou schijnt de
Luister van de Heer.
Jesaja 60:1

