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      Thema: Nieuwjaarsdienst
Dominee: Ds. S. Boukes
Organist: Jelte Cuperus
Mededeling: Gezamenlijke dienst met na afloop koffie in 't Skûlplak

Lied voor de dienst ELB 168:1,2,6,7

vers 1
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

vers 2
Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

vers 6
Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

vers 7
Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
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Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Welkom en mededelingen 

Intochtslied Ps.63:1,2

Psalm 63 : 1
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Psalm 63 : 2
Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.

Stilgebed, Aanvangswoorden en groet

Gebed
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We lezen: Psalm 90:13-17
Keer u tot ons, HEER - hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons
in de morgen met uw liefde, laat ons van
blijdschap juichen, al onze dagen. Geef
ons vreugde, vergoed de dagen dat u
ons kwelde, de jaren dat wij ellende
doorstonden. Toon uw daden aan uw
dienaren, maak uw glorie bekend aan
hun kinderen. Laat ons uw genade zien,
Heer, onze God. Bevestig het werk van
onze handen, het werk van onze handen,
bevestig dat.

We zingen: Ps.90:8

Psalm 90 : 8
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en
leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons
onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Preek  over Ps.90:14
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze
dagen.
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We zingen: Gez.380:1,3,4,7

Gezang 380 : 1
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't leven vindt, verstand en kracht.

Gezang 380 : 3
Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht
aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Gezang 380 : 4
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Gezang 380 : 7
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
En dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

Lezing van de Geloofsbelijdenis .
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We zingen: ELB 188

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn
God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en weet:
Hij is mij steeds nabij.

Gebeden

Collecte
Eerste collecte: Kinderen in de knel
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Oudejaarscollecte

Slotlied ELB 246:1,2

vers 1
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn
Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw
bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw
bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

vers 2

                               5 / 6



Liturgie maandag 1 januari 2018 anders (mobiele versie)
PKN Damwald - pkndamwald.nl

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht
verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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