PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN
6 januari 2019
nieuwjaarsdienst

‘gezegend nieuwjaar’
voorgangster: ds. Anki Peper
organist: Frank den Herder
lectrix: Marieke van Wijngaarden

VOORBEREIDING
Welkom
Stilte
Groet en Bemoediging
v: De Eeuwige zij met u!
a:
Ook met u
zij de Eeuwige
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed k: Liefdevolle God,
Kerst is voorbij.
Wij zijn een nieuw jaar begonnen.
a: Neem toch de zorgen en de lasten
van het oude jaar weg
k: Geef ons hoop en vertrouwen
zodat wij dankbaar en blij
dit jaar beginnen.
a: Amen.
Aanvangslied 212:1-4 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen!’
Kyriëgebed na….zo bidden wij: acclamatie 301k (I= vrouwen, II= mannen)
Glorialied 975: 1,2,3 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Kinderen - Kinderlied ‘ Licht’

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Inleiding
Schriftlezing Numeri 6: 22-27
‘Moge de EEUWIGE u zegenen en u beschermen,
Moge de EEUWIGE het licht van zijn gelaat over u doen schijnen
en u genadig zijn,
Moge de EEUWIGE u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’

Lied 8b: 1 ‘Zie de zon, zie de maan’
Schriftlezing psalm 8 Bewerking Huub Oosterhuis
Onbegonnen naam onnoembaar wie
laag of hoog in welke aarde-uithoek wie?
Hemel majesteitelijke mantel
fonkelende miriaden – wie?
Die uit de mond van kinderen
een sterkte bouwt, een burcht van zangen
waar zij hun schenders ontkomen - Die.
Als ik de hemel schouw,
zon maan sterren daar gewrocht:
wie zijn wij dan
dat aan ons gedacht zou worden,
mens wie ben je dat je wordt geweten.
Godendochters zijn wij en zonen
gekroond met onzienlijke kronen,
in verfijnde lichamen gekleed.
Heel de aarde uitgespreid aan onze voeten
tot in de verste verten, dat wij haar behoeden;
kudden schapen, stoeten vee
met de beesten in het wild tezamen
vogels langs de hemelbanen
vissen flitsend langs de lanen van de zee.
Onbegonnen naam onnoembaar jij
wie jij
laag of hoog in welke aarde-uithoek jij
wie jij?
Lied 8b:2-5 ‘Hoor de zee, hoor de wind’
‘
Schriftlezing Lukas 2:17-21 (nadruk op vers 21)
‘Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de
schoot van zijn moeder was ontvangen’
Lied 503:1,2 ‘Wij staan aan een kribbe’

Muziek
Lied 982 ‘In de bloembol is de krokus’

GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven 1 Diaconaal centrum ‘De Bakkerij’ te Leiden.
2 Pastorale zorg.
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Wegzending
Zegen

Van harte welkom
op de Nieuwjaars receptie
in de Werf!!

Ik wens U een jaar
Als een alfabet
Met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en
creativiteit
Tot zegen, zon en zaligheid.
Guido Gezelle

