
Orde van dienst
voor de viering op Oudejaar 2021

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Muziek voorafgaande aan de dienst

Woord van welkom 

Luisteren naar lied: 146c: 1, 3

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Stil gebed

Bemoediging en begroeting:

Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:  die trouw is ondanks onze ontrouw
GEMEENTE: DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger:  Wees hier aanwezig, God
GEMEENTE: LICHT IN ONS MIDDEN!
Voorganger:  Neem ons zoals we zijn,
GEMEENTE: EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN.
Allen: Amen.

Luisteren naar lied 146c: 7
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Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Gezongen gebed (‘Wees stil voor het aangezicht van God’):
https://www.youtube.com/watch?v=yJlkY2SlCW4&t=91s

Lezing: Genesis 28: 1-22

Luisteren naar lied 815: 1 en 2 (spelen), 3 (lezen van de tekst), 4 (spelen)

Het eerste licht raakt Jakob aan:
Ik ben.
Er is een lange weg te gaan.
Maar waar geen reisgenoot meer is
behoudt één naam betekenis:
Ik ben.

De Naam die afdaalt in de nacht:
Ik ben,
die in een droom op Jakob wacht.
Ik ben het woord dat naar u taalt,
u voorgaat en u achterhaalt,
Ik ben.

Hij is op deze plaats geweest:
Ik ben.
De schepping ademt nog zijn geest.
Zelfs in een steen weerklinkt zijn naam,
de kracht die mensen op doet staan:
Ik ben.

O onuitsprekelijk geheim,
Ik ben.
Wil ons ook tegenwoordig zijn.
Hoe ontzagwekkend is de plaats
waar Gij op ons te wachten staat.
Ik ben.

Overdenking

Luisteren naar: ‘Dichter bij U’ (Joke Buis)
https://www.youtube.com/watch?v=DeUevl1q4Dc

Na de Inzameling volgen de Gebeden

Slotlied: Lied 704: 1

Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Zegen, beantwoord met het 3de couplet

Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.
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