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LITURGIE Nieuwjaarsmorgen 2023 

Dorpskerk 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Lied 601: 1, 3 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn, 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Stil gebed – Bemoediging en Groet  

 

Kyriegebed  

 

Glorialied: Psalm 150 

 

Looft God, looft Hem overal. 

Looft de Koning van 't heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Looft de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijkt Hem! 

Cither, cimbel, tamboerijn, 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen, 

opdat zinge al wat leeft, 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

Gebed bij de opening van de Schriften 
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Schriftlezing: Psalm 1 (150 psalmen vrij – Huub Oosterhuis) 

 

Goed is  

dat je niet doet wat slecht is  

niet achter oplichters aanloopt  

niet met Ploert en Schender heult  

niet je schouders ophaalt  

‘ploert en schender, ach  

zo is de wereld’. 

 

Goed is dat je goede woorden  

overweegt en wil:  

heb je naaste lief die is als jij  

de vluchteling, de arme, doe hen recht. 

Prent ze in het hart van je verstand,  

die woorden 

zeg ze voor je uit  

 

gezegend ben je  

 

een boom aan stromen levend water  

vruchten zul je dragen  

blad dat niet vergeelt  

het zal je goed gaan. 

 

Oplichter  

ongezegend zal je zijn. 

Een storm steekt op  

je waait de leegte in. 

 

Zingen: Psalm 1 (tekst nieuwe psalmberijming) 

 

Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt, 

wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt, 

wie weigert om met spotters op te trekken. 

Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken 

hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft, 

wie dag en nacht uit deze woorden leeft. 

 

Hij is zoals een boom die is geplant 

in goede grond, dicht bij de waterkant. 

Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen. 

Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 

Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 

Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed. 
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Met wettelozen zal het anders gaan: 

het is in Gods gericht met hen gedaan. 

Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, 

zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen. 

De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is. 

Wie slecht is eindigt in de duisternis. 

 

Schriftlezing: Jezus Sirach 39: 12 – 22, 32 - 35 

 

39 Lof van God de schepper 
12Nog meer van mijn gedachten wil ik uitspreken: 

ik ben zo vol als de volle maan. 
13Luister naar mij, vrome zonen,  

en richt jullie op als rozen die groeien aan een waterstroom. 
14Geur zo aangenaam als wierook en bloei als de leliën; verhef je stem en zing in koor 

en zegen de Heer om al zijn werken. 
15Verheerlijk zijn naam en prijs Hem met lofgezang, zing liederen en speel de citers. 

Prijs Hem met deze woorden:  
16‘De werken van de Heer, ze zijn alle zeer goed, 

en alles wat Hij beschikt gebeurt op de juiste tijd. 
17Men moet niet zeggen: “Wat is dit? Waartoe dient het?”  

Want alle dingen worden uitgezocht om op de juiste tijd te gebeuren.  

Op zijn woord heeft het water zich als het ware opgehoopt 

en onder zijn bevel staan de wateropslagplaatsen. 
18Hij beschikt over alles naar zijn goeddunken en er is niemand  

die afbreuk kan doen aan zijn reddende macht. 
19De daden van alle mensen liggen voor Hem open  

en niets blijft voor zijn ogen verborgen. 
20Van eeuw tot eeuw ziet Hij toe  

en zijn reddende macht is niet te meten. 

Niets is klein of gering voor Hem en niets is Hem te wonderbaarlijk of te groot. 
21Men moet niet zeggen: “Wat is dit? Waartoe dient het?” 

Want alle dingen zijn geschapen om in een behoefte te voorzien. 
22Zijn zegen overstroomt het dorre land  

als een rivier en drenkt het als een watervloed. 

 
32Daarom was dit vanaf het begin mijn vaste overtuiging, die ik heb overdacht en te boek heb 

gesteld:  
33de werken van de Heer zijn goed 

en Hij geeft op de juiste tijd alle dingen waaraan behoefte is. 
34Men moet niet zeggen: ‘Dit is erger dan dat.’ 

Want op zijn tijd blijkt alles goed te zijn. 
35Daarom moet je uit heel je hart  

en uit volle borst een lofzang zingen  

en de naam van de Heer zegenen. 
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Zingen: Lied 103e 

 
 

Overdenking 

 

Zingen: Psalm 103: 1, 5, 9 

 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 

zijn grote naam, zijn grote daden eren. 

Komt allen tot de lof des Heren saam. 

Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 

Gebeden  

 

Aandacht voor de Gaven 
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Slotlied: Vrede wens ik je toe 

 

 
 

Zegen 

 


