Liturgie Vrijdag 31 december 2021 – Oudjaarsdienst PGE in Ichthus
Mmv Harry Vink – orgel; Agnes Dubbelboer, Iena Pals, Jan Post, Ria Boeve, Carin van Boven en Tineke
Zwarts - Zang
Orgelspel – Binnenkomst kerkenraad
We luisteren naar: Wende Snijders – De wereld beweegt
klokgeluid – Stilte
Zingen: Uren, dagen, maanden, jaren (Oud (Ned. Herv. Bundel) en nieuw (uit de bundel Licht)): 1 en 2
1. Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen.
Ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneen.
Op den weg die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden,
waar Gods toekomst wenken blijft.
2. Uren, dagen, maanden, jaren
gaan als water door je hand.
Om te leven en ervaren
ziet men nauw’lijks nog ’t verband
tussen werken, zorgen, leven.
Hoe verdelen wij de tijd
die zo spaarzaam wordt gegeven
en zo moeiteloos verglijdt.
Bemoediging en Groet
Zingen: Uren, dagen, maanden, jaren (Oud (Ned. Herv. Bundel) en nieuw (uit de bundel Licht)): 3 en 4
3. 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.
4. Dat de tijd hier 't al verover',
aan geen tijdperk hangt mijn lot.

Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader,
'k Vind in U mijn rustpunt weêr.
Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader,
wat verander', wat verkeer'.
Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: NLB 513: 1, 3 en 4
Lezen: Ruth 1: 1-11 en 14-18
Meditatie I
We luisteren naar Stef Bos – Lied van Ruth
Lezen: Ruth 4: 13-17
Meditatie II
Zingen: NLB 511: 1, 5 en 7
Gebeden
Mededelingen, o.a. collecte
Zingen: DV 327 Ga met ons op de weg die voor ons ligt
1 Ga met ons op de weg die voor ons ligt.
Houd dagelijks ons oog en hart gericht
op U, op onze wereld, op elkaar;
Leid met Uw liefde ons dit nieuwe jaar.
2 De toekomst is voor ons nog onbekend.
Laat daarin merken, God, dat U er bent
en dat nooit iemand uit Uw zicht verdwijnt,
– dat wij voortdurend in Uw aandacht zijn.
3 God, laat Uw goedheid merken in de tijd,
Uw kracht en liefde, Uw barmhartigheid.
Open ons voor de kansen die U schenkt,
en geef ons uitzicht op Uw Rijk dat wenkt.

Zegen
Zingen: Iona II, 31
We luisteren naar Wende Snijders – Gebed

