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lector Gerjanne Sierink
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orgelspel
Enkele minuten voor aanvang komen de ambtsdragers de kerk
binnen. Wanneer zij gaan zitten, wordt het stil in de kerk en
kunnen wij ons verder voorbereiden op de dienst, onder voortgaand 
orgelspel.

welkom en aansteken van de paaskaars

psalm van de Oudejaarsavond 90: 1,2,8

woorden van vertrouwen en groet

lied Ons brengt een jaar 
tekst Johan Meijer, december 2015

melodie Egil Hofland ('Vi ser deg, Herre Jesus')



2 Wat ons is wedervaren,
O Here, hoor en zie:
in twaalf voorbije maanden,
dit Anno Domini.
Om zalige gebeurtenis,
of lijden vol venijn:
Leef mee met heel ons zijn! 

3 Om aangeslagen levens,
bedreiging overal.
Gevlucht in vrees en beven:
ontheemden zonder tal.
Zal ooit een zeker heden
hun deel zijn: geen gevaar?
Die dag wordt die nog waar?

4  In nachtuur ons geboren,
Uw lichte Liefde, Heer:
het duister heeft verloren!
Niets kan ons scheiden meer
van U, die heel ons leven,
vat in een eeuwig nu,
dit uur, het is van U!

gebed

eerste lezing Jesaja 51, 1-6 

lied 90a: 1a,2v,3m,4v,5m,6a

tweede lezing Romeinen 8, 31b-39

lied  902: 1,5,6

overdenking

orgelspel



dankgebed, 
voorbeden, 
stil gebed, 
afgesloten met het Luthers avondgebed

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven

slotlied  425

opdracht en zegen beantwoord met 


