Liturgie voor de oudjaarsdienst
van de gemeente Tull&’t Waal, Honswijk, Schalkwijk en t’goy
31 december 2020 19.30 uur.
Te volgen via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407 ( Tull en t’waal) of
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945 (Schalkwijk).
onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.
Ook nu we weer online diensten hebben, houden we het sobere format aan: zo
houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviert.
Liederen voor de dienst (ongeveer vanaf 19.20uur)
Psalm 90 vers 1 en 8
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen komen
wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven
Zie op ons neer met vriendelijke ogen
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand, bevestig dat
Ik zal er zijn van Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Bemoediging en Groet
Lied 293 vers 1, 3 en 4
1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Moment van gedenken
Één minuut stilte:

Opwekking 121
De Here is mijn herder,
Mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen
In grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in rechte sporen
Om zijns naams wil.
Zelfs al ga ik door een dal
Van diepe duisternis,
Ik vrees geen kwaad,
Want Gij zijt bij mij;
Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan
Voor de ogen van wie mij benauwen.
Gij zalft mijn hoofd met olie,
Mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid
Zullen mij volgen,
Al de dagen van mijn leven;
Ik zal in het huis des Heren verblijven
Tot in lengte van dagen.
De Here is mijn herder.
Gebed om de Heilige Geest
Gezang 282 vers 1 en 5
Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Schriftlezing: Romeinen 8, 31-39
Gezang 477
1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven, zal Hij ons geven,
als wij herboren, Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege, voor ons verkregen,
Gij zult op aarde, de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Prediking
Lichtstad met uw paarlen poorten
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Dankgebed en voorbede

Psalm 150
1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, 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.
Collecte aankondigen
Zegen
HH 694/OTH 389
Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar - en dag en nacht
Brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
Naar een liefde die verwarmt.
Laat de vlam weer branden,
Als een helder baken;
Als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
Laat de liefde branden,
Als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt;
Dat is de kracht waarmee wij gaan,
Om hen die vallen, hen die wank'len
Op te vangen in uw naam.
Laat de vlam weer branden,
Als een helder baken;
Als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
Laat de liefde branden,
Als een vuur, als een vuur.

Collecte.
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
1.
2.
3.
4.
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