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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling van dienst: Kees Elfferich 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Willeke Koops 
Organist: Leo Kramer  
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AVONDGEBED 

Orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
We zingen: “Door goede machten trouw en stil omgeven” 

(Aanvangslied 511: vers 1, 2 5 en 7) 

 
Welkom 
 

(gemeente gaat staan) 
 

Openingsvers 
v: Heer, open mijn lippen 
g: Mijn mond zal zingen van uw eer 
v: God, kom mij te hulp 
g: Heer, haast U mij te helpen 

 
Lofprijzing 

v: Eer aan de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest 

g: zoals het was in het begin 
en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Halleluja. 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

We zingen: “De dag, door uwe gunst ontvangen” 
(Avondlied 248: vers 1 t/m 4) 
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PSALMEN - GELEZEN EN GEZONGEN 

Psalm 121 
 

v: We bidden met de woorden van psalm 121 
 

v: 1Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
 Van waar komt mijn hulp? 
g: 2Mijn hulp komt van de HEER, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: 3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
 Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
g: 4Nee, Hij sluimert niet, 
 Hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
v: 5De HEER is je wachter, 
 de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
g: 6overdag kan de zon je niet steken, 
 bij nacht de maan je niet schaden. 
v: 7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
 Hij waakt over je leven, 
g: 8de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen 
 van nu tot in eeuwigheid. 
v: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
g: zoals het was in het begin 
 en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Psalm 90 
 

v: We bidden zingend de woorden van psalm 90 met lied 90a 

 
Gebed van oudejaarsdag 
 

  



 
5 

SCHRIFTLEZINGEN 

Inleiding op de lezingen 
 

Schriftlezing: Exodus 20:1-18 
 

Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit 
Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast Mij geen andere go-
den. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in 
de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water 
onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want Ik, de 
HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen, 
roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en 
vierde geslacht; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, be-
wijs Ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van 
de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit 
gaan. Houd de sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u 
werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de sabbat, 
die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt 
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor 
uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 
zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de 
HEER de sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en 
uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u 
geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over 
een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van 
een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund 
of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ Heel het volk was getuige 
van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en 
de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en 
ze bleven op een afstand staan. 

 

Orgelspel 
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Schriftlezing Romeinen 8:31-39 
 

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan 
dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar 
Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook 
niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf 
spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven 
is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit 
voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, 
ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er 
staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd 
als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd 
dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen 
heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 

Evangelie Lucas 12:35-38 
 

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als 
knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een brui-
loft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig 
de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: 
hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedie-
nen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de 
nacht of kort voor het aanbreken van de dag. 

 

We zingen: “Vanwaar zijt Gij gekomen” 
(Lied 494: vers 1 t/m 3) 

 

Stilte, moment van inkeer 
 

Orgelspel 
 

We zingen: “Lofzang van Maria” 
(Lied 157a: vers 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen) 
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GEBEDEN 

Dankgebed en voorbeden met acclamatie “Doe lichten over 
ons uw aangezicht” (lied 368c), stil gebed besloten met 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-

ninkrijk 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. 

 
Zegen (staand) 
 

v: Over onze harten, over onze huizen 
g: de zegen van God 
v: In ons komen, in ons gaan, 
g: de vrede van God. 
v: In ons leven, in ons geloven. 
g: de liefde van God 
v: Aan het eind van het jaar en nieuw begin 
g: de barmhartigheid van God 
 om ons te ontvangen en thuis te brengen, 
v: Zo zegene ons Vader, Zoon en heilige Geest 
g: Amen 

 
We zingen: “Ik mag hier aan uw kribbe staan” 

(Slotlied 475: vers 1 t/m 3) 
 
 

Let op! Zondag 1 januari is er geen dienst in de Paaskerk. 
Om 10.30 uur is er een gezamenlijk ochtendgebed in de Kruiskerk. 


