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  LIEDERENBLAD 
Liturgie zondagavond 1 januari 2023 
Aanvang van deze dienst is 18.30 uur 
Organist: Thom Luiting 
Voorganger in deze dienst is ds. K. Hazeleger 
 
Thema:  Met (het) Onze Vader het nieuwe jaar in 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Zingen Psalm 95 :1 en 3 (NB) 
1.Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
3.Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
Stil  gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 100 :1, 2, 3 en 4 (OB) 
1.Juich aarde, juich alom den HEER', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk  lofgedicht. 
 
2.De HEER' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3.Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4.Want goedertieren is de HEER'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht. 
 
Geloofsbelijdenis  
  
ELB. 312 (Jezus vol liefde) 
1.Canon 
Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, 
o Heer en vul ons tot uw eer, 

kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk, Heer, 
heilig en rein, 
dat U, Heer, 
volkomen steeds 
toegewijd zal zijn. 

 
Gebed  

 
 Bijbellezing: Mattheüs 6 : 5-15 (NBV) 
 
 Zingen: Lied 939 :1,2 en 3 (LB2013) 
 1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 

  
2.U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 

  
3.Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 
 Verkondiging  
 
 Zingen: ELB. 376 :1 en 2 Abba, Vader 
 1.Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 
2.Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
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  LIEDERENBLAD 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zingen: Gez. 473 :1,5 en 10 (LB1973) 
1.Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
5.Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 
 
10.Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Zegen  


