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*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Zingende Gezegend 213 
 

Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 

Dit huis, waarin een gastheer is 
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven: 
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 
struikelt en langer niet wil leven  
plaats tegen de neerslachtigheid, 
een pleister van barmhartigheid. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 108: 1 en 2 
 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 

 



 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 

*We luisteren naar het Gebod 
 

*Zingen: Gezang 305 (Liedboek 1973) 
 

Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 

 

O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 



 

*Gebed 
 

Kindermoment 
 

*Zingen: Als je gelooft in de Here Jezus… 
 

Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
Als je gelooft in de Here Jezus, 
dan komt er vrede in je hart. 
 

Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 
Vrede voor jou en iedereen 
en voor de wereld om ons heen. 

 

*Schriftlezing: Openbaring 5 
 
 

1 En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat,  
een boekrol, van binnen en van buiten beschreven,  
verzegeld met zeven zegels. 

2 En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep:  
Wie is het waard de boekrol te openen  
en zijn zegels te verbreken? 

3 Maar er was niemand in de hemel  
en ook niet op de aarde of onder de aarde  
die de boekrol kon openen of hem inzien. 

4 En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden  
die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. 

5 En een van de ouderlingen zei tegen mij:  
Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is,  
de Wortel van David,  
heeft overwonnen om de boekrol te openen  
en zijn zeven zegels te verbreken. 
 
 
 
 
 



 

6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en 
te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht,  
met zeven hoorns en zeven ogen.  
Dat zijn de zeven Geesten van God,  
die uitgezonden zijn over heel de aarde. 

7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen  
uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat. 

8 En toen Het de boekrol genomen had,  
wierpen de vier dieren  
en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer.  
Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk.  
Dit zijn de gebeden van de heiligen. 

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden:  
U bent het waard om de boekrol te nemen  
en zijn zegels te openen, want U bent geslacht  
en hebt ons voor God  
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 

10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, 
en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 

11 En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen  
rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen.  
En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen  
en duizenden duizendtallen. 

12 En zij zeiden met luide stem:  
Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, 
en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 

13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde  
en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:  
Aan Hem Die op de troon zit,  
en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid  
en de kracht in alle eeuwigheid. 

14 En de vier dieren zeiden: Amen.  
En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer  
en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid. 

 
 
 



 

Zingen: Psalm 33:5 (NB) 
 

Van waar Hij woont, in 't licht verheven, 
ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is 't voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 

 
*Verkondiging 
 
*Zingen: Psalm 100: 4 
 

Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven  
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*Nieuwjaarstoespraak door Ceesjan de Vos 
 
 
 
 



 

*Zingen: Heer, wat een voorrecht… 
 

1   Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
 schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
 samen te dienen, te zien wie U bent, 
 want uw woord maakt uw wegen bekend. 

  
Refrein: 

 Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
 als een volk, dat juist daarvoor 
 door U apart is gezet. 
 Vol van uw liefde, genade en kracht, 
 als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

2   Samen te strijden in woord en in werk. 
 Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
 delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
 als uw kerk, die waarachtig wil zijn. Refrein 

*Zegen 
 


