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LITURGIE Oudjaarsavond 2022 

 

Welkomkerk 

 

 

 

(voor de dienst)   Orgelspel: die mij droeg 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Lied 275: 1, 2, 3, 5 (Heer, onze Heer) 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig,  

onder uw vleugels rusten wij. 

 

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo menselijk in ons midden,  

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven  

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig,  

tot wij in U volkomen zijn. 

 

Stil gebed – Bemoediging en Groet  

 

Kyriegebed afgesloten met: Lied 301k (wisselzang) 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
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Glorialied: Lied 868: 1, 2, 4, 5 

 

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons nar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam,  

psalmzing de heilige naam,  

loof al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.  

Hij die u leidt,  

zodat uw hart zich verblijdt,  

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,  

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag  

aan wat zijn almacht vermag,  

die u met liefde bejegent. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,  

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.  

Hart wees gerust,  

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: ‘Amen’. 

  

Gebed bij de opening van de Schriften: Lied 680: 1, 3, 4 

 

Kom, Heil’g e Geest, Gij vogel Gods,  

daal neder waar Gij wordt verwacht.  

Verschijn, lichtengel in de nacht van onze geest,  

verward en trots. 

 

Er is geen licht dan waar Gij zijt,  

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,  

geen leven dan waar Gij het wekt in een gemis  

dat naar U schreit. 

 

Hoor, heil’ge Geest, wij roepen U!  

Kom, wees aanwezig in het woord;  

wek onze geest opdat hij hoort,  

wek ons tot leven, hier en nu. 
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Luisteren naar: Die mij droeg 

 

(18) Die mij droeg op adelaarsvleugels Lied - Verzameld Liedboek 239 - YouTube 

 

Schriftlezing: Psalm 150 (NBV21) 

 

1501Halleluja! 

Loof God in zijn heilige woning, 

loof Hem in zijn machtig gewelf, 
2loof Hem om zijn krachtige daden, 

loof Hem om zijn oneindige grootheid. 
3Loof Hem met hoorngeschal, 

loof Hem met harp en lier, 
4loof Hem met dans en tamboerijn, 

loof Hem met snaren en fluit. 
5Loof Hem met klinkende bekkens, 

loof Hem met slaande cimbalen. 
6Alles wat adem heeft, loof de HEER. 

Halleluja! 

 

Zingen: Lied 657: 1, 3, 4 

 

Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht. 

Om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 

 

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop, 

het stijgt de angst te boven, om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 

 

Overdenking 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fbUnfXC8Mtg&t=1s
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Zingen: Lied 62b (Bij God ben ik geborgen) (3x) 

 
Gebeden  

 

Aandacht voor de Gaven 

 

Slotlied: 416 of ga dan op weg  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

In zijn liefde jou bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

Zegen 


