OUDJAARSDIENST
donderdag 31 december AD 2020

PAASKERK AMSTELVEEN

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en de kaarsen op tafel worden aangestoken
Stilte
(gemeente gaat staan)

Er wordt gezongen: “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”
(Psalm 90: vers 1)

Onze Hulp en groet
(gemeente gaat zitten)

Er wordt gezongen: “Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”
(Psalm 90: vers 8)

Kyriegebed
Er wordt gezongen: “Een ster ging op uit Israël”
(Loflied 496: vers 1 & 3)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing: Numeri 6:22-27
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten
met deze woorden moeten zegenen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u
genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” Als
zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’
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Er wordt gezongen en gelezen:
“Door goede machten trouw en stil omgeven” (Lied 511: vers 1 t/m 7)
Gezongen:

1.Door goede machten trouw en stil omgeven,

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
Gelezen:

2.Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
Gezongen:

3.En wilt Gij ons de bittere beker geven

met leed gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
Gelezen:

4.Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken

om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
Gezongen:

5.Laat warm en stil de kaarsen branden heden,

die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
Gelezen:

6.Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
Gezongen:

7.In goede machten liefderijk geborgen

verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
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Overweging
Muziek

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden en stil gebed, besloten met:
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van de gaven
Er wordt gezongen: “God heeft het eerste woord”
(Slotlied 513: vers 1 t/m 4)

Wegzending en zegen, beaamd met
Jos van der Kooij

Medewerking:
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Muziek:

ds. Coosje Verkerk
Mimi Emmelot
Marjo Valkier
Leo Kramer
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