Orgelspel
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Donderdag 31 december 2020

Orgel

Wat was 2020 voor jaar? We maken de balans op

de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 121

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gebed van de dag
O Heer, God van ons leven,
die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar
in uw bescherming behoedt,
wij bidden U:
dat voor ons alle jaren die U ons schenkt op aarde
vervuld mogen zijn met het licht van de hemel,
dat voor allen verschenen is
in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer.
Heer, wees met ons op deze avond.
Geef richting aan ons bestaan.
Amen

Op deze plaats wil God ons nog ontmoeten,
nu wij eerbiedig en in diep ontzag
voor ’t laatst dit jaar zijn heiligheid begroeten,
de laatste avond van de allerlaatste dag.
vrij naar J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Wit
Ds. Pieter van Winden, Soest
Gery de With
Hans Hendriks
Diederik Bos
Leden van de Cantorij
o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: Ingrid Schriever

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Zangers:

J.Pz. Sweelinck

Aansteken van de kaarsen

19.30 uur

Oudejaarsavond

Chromatische Fantasie

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Zingen

Lied 847

Schriftlezing

Genesis 1:1-5 en Openbaring 22:20-21

Acclamatie

zingen is voorbehouden aan de cantorij en/of predikant
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Uitleg en Verkondiging
Zingen

Lied 511: 1

Dankgebed en voorbeden
na elke intentie:…. Zo bidden wij
Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gesproken door allen)
Stil gebed en Onze Vader
Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Slotlied

Lied 512: 1, 2, 5, 6

de gemeente gaat staan

Zending en zegen
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Orgel
Collecten

1. Leger des Heils

2. Kerk

De Nieuwjaarsochtenddienst begint om 10.30
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