Samenkomst voor bezinning en gebed
Oudejaarsavond 2018
Ouderling: Hennie Brückner, diaken en voorbeden: Elly Verboon
Meditatie: Jan Hulsbos
Piano: Ineke Coenders
==========================================================
Pianospel
Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij,
ons in zo menig groot gevaar,
genadig hebt beschermd dit jaar.
Bemoediging:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Zingen:

Lied 767: 1, 3, 6 en 7

Gebed:

O Heer, God van ons leven
die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar
in uw bescherming houdt.
Wij bidden U:
Dat voor ons alle jaren die Gij ons schenkt op aarde
vervuld mogen zijn met het licht van de hemel
dat voor ons Uw Zoon verschenen is in de wereld
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Schriftlezing:
Zingen:
Schriftlezing:
Zingen:

Jesaja 51 : 1 - 6
Lied 90a: 1, 2, 3, 4 en 5
Lucas 12 : 35 – 40
Lied 513: 1, 2, 3 en 4

Meditatie
Stilte
Zingen:

Lied 654:1, 4 en 6

Dienst der gebeden: dankgebed – voorbeden – stilgebed – onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen

Slotlied:

Lied 421 (2x)

Zegenbede:

Schenk ons uw genade, goede God
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen
Amen

De collecte aan de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de Eredienst

