
 
Liturgie voor Oudejaarsavond 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

19.30 uur  
    
    
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens – Ritzema en               

ds. W.J.W. Scheltens 
  

Organist: Margret Spelt Dwarsfluit Jacqueline van de Steeg 
    

  Collecten: 1e: Kerk 
   2e: Onderhoudsfonds     

Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm  90: 1, 8 (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  
- Namen van wie gedoopt zijn. 
 
Mila Saar van Driesten 
Fleur Lisanne Veldhuizen 
 
- Signaal  Credo  (Jaap Zijlstra) 
 
Meer dan wat een denker 
of een dichter ervan vindt, 
overtuigen mij de kreten 
van een pasgeboren kind. 
 
- Zingen: Lied 475: 2 
-Signaal: Kracht uit de hoogte (Jaap Zijlstra) 
 
De spraakzame bomen 
maken hem zichtbaar, 

 
de grote verborgene, de wind, 
als hij rond gaat waren,  
raken zij bezield 
en staan te gebaren, 
hij is hun zaaier en maaier, 
hun vriend en tegenstander, 
diep geworteld zijn ze 
in de aarde, 
hoog zich uitstrekkend  
naar de hemel,  
standvastige bidders. 
 
- 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  
- 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 84 
- Overdenking 
- Meditatieve muziek 
- Zingen: Psalm 84: 1, 6 
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Lied 478: 1 
- Woorden van dank 
- Dankgebed en voorbeden  
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 90a : 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 
 



 


