
Orde van dienst 31 december 2022 – Oudjaar –  GoJ-Kerk te Lekkerkerk  19:00 uur 

 

Thema: Time to say goodbye 

Organist: Mariet Verkuil  

Muzikale medewerking: Muziekensemble Muziekvereniging Lekkerkerk 

 

Welkom 

 

Zingen Lied 89: 1 en 5 

 

1  Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

5  Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein, 

o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 

Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 

de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 

De wereld is van U, de wind en de getijden, 

al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed 

 

Zingen Lied 825: 1, 4 en 8 

 

1  De wereld is van Hem vervuld, 

die 't kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

4  Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 

Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 

 

8  God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 

een mens, in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 

de Ongeëvenaarde. 

 

Lezing Prediker 3: 1 – 8 

 

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

2 Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten en een tijd om te rooien. 

3 Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, 



een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. 

4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 

5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, 

een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 

6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, 

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 

7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, 

een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. 

8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. 

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. 

 

Lezing Jesaja 43: 18-21 

 

18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 19 Zie, ik ga iets nieuws 

verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak 

rivieren in de wildernis. 20 De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, 

omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat 

ik drinken. 21 Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen. 

 

Zingen Lied 90a: 1, 3, 4 en 5 

 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 

   in nacht en stormgebruis, 

   bewijs ook ons uw trouw en macht, 

   wees eeuwig ons tehuis! 

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 

   hebt door uw woord bereid, 

   altijd dezelfde, die Gij waart, 

   de God der eeuwigheid! 

 

4 En duizend jaar gaan als de dag 

   van gistren voor U heen, 

   een schaduw, een gedachte vaag, 

   een nachtwaak, die verdween. 

5 De tijd draagt alle mensen voort 

   op zijn gestage stroom; 

   ze zijn als gras, door zon verdord, 

   vervluchtigd als een droom. 

 

Overweging 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Zingen Lied 'Uren dagen maanden jaren'  Melodie Gezang 406 (Joh de Heer) 

 

Uren dagen maanden jaren 

gaan als water door je hand. 

Om te leven en ervaren 

ziet men nauwelijks nog 't verband, 

tussen werken, zorgen, leven. 

Hoe verdelen wij de tijd, 

die zo spaarzaam wordt gegeven 

en zo moedeloos verglijdt. 

 

Sta dus stil bij de fragmenten, 

die er werkelijk toe doen. 

Klein- en grootgeluksmomenten 

van elk jaar en elk seizoen. 

Neem de tijd om te genieten, 

geef ook aandacht aan de pijn. 

Tranen zijn om te vergieten 

en daarna weer sterk te zijn. 

 

 

Gebeden 

 

Stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader' 

 



Zingen Slotlied 263: 1, 2 en 3 

 

1 Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, 

De morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt, 

Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 

2 Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 

Wegzending en Zegen 
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Orde van dienst 1 januari - Nieuwjaarsdag 2023 – PG Lekkerkerk, Ichthuskerk – 11:00 uur  

 

Thuis kunt u een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van 

verbondenheid aansteekt 

 

Organist: Jan den Ouden 

Thema: Gezegend Nieuwjaar 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied   Psalm 8: 1, 2, 3 en 4 

 

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 

uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 

en doet uw haters buigen voor uw wil. 

 

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 

 

Voorganger steekt kaars van verbondenheid aan 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed 

 

Lied 468: 1, 2, 3 en 4 

 

1 Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in 's hemels paradijzen 

alle eng'len eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 

2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

 

3 Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heil'gen allen, 

dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 

4 Aan de Koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren, 

moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Lezing Numeri 6: 22-27 

 
22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze 

woorden moeten zegenen: 
24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25 moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
26 moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 
27 Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten zegenen.’ 

 

Lied 418: 1, 2 en 4 
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1 God, schenk ons de kracht 

   dicht bij U te blijven, 

   dan zal ons geen macht 

   uit elkander drijven. 

   Zijn wij in U een, 

   samen op uw wegen 

   dan wordt ons tot zegen 

   lachen en geween. 

2 Niemand kan alleen, 

   Heer, uw zegen dragen; 

   zegen drijft ons heen 

   naar wie vrede vragen. 

   Wat Gij schenkt wordt meer 

   naar gelang wij delen, 

   horen, helpen, helen, 

   vruchtbaar in de Heer. 

4 God, schenk ons de kracht 

   dicht bij U te blijven, 

   dan zal ons geen macht 

   uit elkander drijven. 

   Zijn wij in U een, 

   samen op uw wegen 

   dan wordt ons tot zegen 

   lachen en geween. 

 

Lezing Lucas 2: 21 

 
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 512: 1, 2, 3 en 4 

 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 

2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 

 
Verkondiging 

 

Lied 919: 1 en 4 

 

Gij die alle sterren houdt, 

in Uw hand gevangen, 

Here God hoe duizendvoud, 

wekt Gij ons verlangen, 

ach, ons hart is verward,  

leer het op Uw lichte, 

hoge rijk zich richten. 

Christus stille vaste ster, 

o Gij licht de lichten, 

waarnaar wij van her en der, 

onze schreden richten, 

geef ons moe; ’t is ons goed, 

U te zien getrouwe, 

Uw hoog rijk te aanschouwen. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven (bij de uitgang) 

 

Slotlied 905: 1, 3 en 4 

 

1 Wie zich door God alleen laat leiden,  

enkel van Hem zijn heil verwacht,  

weet Hem nabij, ook in de tijden  

die dreigend zwart zijn als de nacht.  

Want wie op God alleen vertrouwt,  

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.  

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn  

en leef uw leven opgewekt.  

Laat Gods genade u genoeg zijn,  

die voor u uit zijn sporen trekt.  

Hij is het zelf die ons voorziet;  

wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

 

4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  
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Weet dat de hemel zelf u zegent,  

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

 

Wegzending en zegen met gezongen Amen 

 

 


