
 
Liturgie en nieuws,Oudejaarsavond 2014, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Avonddienst :  19.30 uur Dwarsfluit: Jaqueline van de Steeg 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens – Ritzema en ds. 

W.J.W. Scheltens 
Collecten: 1e: Kerk 

2e: Onderhoudsfonds 
Organist: Margret Spelt   
    

    
        

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm  91: 1, 2 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria: 
  'Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,  
             als in den beginne, nu en immer,  
             en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.' 
- Gebed Onze Vader verborgen (van Huub Oosterhuis) 
 
Onze Vader verborgen  
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en  
brood gerechtigheid is en genade − 
waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 

  
Van U is de toekomst 
kome wat komt.                                   
 
Namen van wie gedoopt zijn 
- Zingen: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig (Ev. Lb.,lied 251) 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan 
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 



breek de macht van het kwaad. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn.  
 
- Dit is de tijd (van Jan Wit) 
Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden. 
Zeven maal zeventig keer heb je de tijd 
om gissend en missend, door schande en schade 
wijs, te ontkomen aan de kwade 
droom van de wenteltrap eeuwigheid. 
 
Dit is de tijd, de tijd om te zorgen, 
zorgend staan met je rug naar het vuur, 
bloot aan de dood, in het leven geborgen, 
lezen de schaduwen van morgen 
spelender-, spellenderwijs op de muur. 
 
Dit is de tijd. God zelf staat zonder 
zich te verroeren andersom. 
Dit is de tijd. Er gebeurt geen wonder, 
maar Hij telt langzaam van een tot honderd, 
tot honderdtien… en dan “Ik kom.”  
 
- Zingen begeleid met vleugel/dwarsfluit: Jésus le Christ (Taizé) 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat mij Uw liefde aannemen, Heer. 
 
- Toelichting: waxinelichtje aansteken met eigen intentie  
- Signaal  Oudejaarsavond (van Jelly Verwaal) 
 
Het oude jaar – een schip verdwijnt uit zicht. 
Aan boord driehonderd vijfenzestig dagen. 
Het volgeschreven logboek slaat nu dicht; 

waar ook ter wereld mensen zijn. 
Het nieuwe jaar – wacht er een ruwe zee? 
Of deint het bootje rustig op de baren? 
Een ding is zeker: God gaat met ons mee 
en koerst het schip óók veilig door gevaren. 
 
Zoals een vuurtoren zijn lichten seint 
naar schepen, om de juiste koers te varen, 
zo wijst Gods licht, dat in het donker schijnt, 
de weg voor allen die zijn Woord bewaren. 
 
- We komen met ons lichtjes naar voren en luisteren naar de 
muziek op vleugel en dwarsfluit:  Dans nos obscurités, Taizé  
(NLB 598) 
 
- Zingen begeleid met vleugel/dwarsfluit:  
In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid. Lift up  
your voices, the Lord is near. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
- De Bijbel open: Psalm 90 
- Overdenking 
- Meditatieve muziek: Largo Cantabile (uit Sonate in C) van J.P. 
Loeillet (1680-1730) 
- Zingen: Psalm 90: 1, 8 
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Gezang 476: 4, 5 
- Woorden van dank 



de inhoud zal geleidelijk vervagen. 
- Collecten  1e: Kerk    2e: Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Gezang 397: 1, 2, 3, 6 
- Zegen, met gesproken amen, waarna we zingen:  
 
De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
- Orgelspel 
 
Nieuwsbrief 
* Op woensdag 1 januari 2015, Nieuwjaarsdag, is er een 
gezamenlijke dienst in de Maranathakerk, die om 10.30 uur 
begint.  
Collectebestemming 1 januari: Open Doors Open Doors is een 
internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan 
christenen in landen waar christenen vervolgd worden en waar 
christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet  
geaccepteerd wordt..Vervolgde christenen hebben uw voorbede 
en financiële steun nodig!  
 

- Dankgebed en voorbeden. 
 
 

 


