
********Liturgie voor Oudejaarsavond 2022 in de Rehobothkerk, aanvang 19.00 uur********

Voorganger:    Ds. Christel Minnaard, Aduard                     -              Organist: Hans Beek

-Muziek voor de dienst

-Mededelingen 

-Groet en bemoediging 

Genade Barmhartigheid en vrede zij u
van God de Vader,

en van Christus Jezus, onze Heer,
Amen

Onze Hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: en niet laat varen het werk van zijn handen.

-Zingen: NLB 511 couplet 1, 5, 7  Door goede machten trouw en stil omgeven 

-Uitleg

Lector leest voor: -Johannes 1: 1-5

-Verkondiging deel 1

-Gebed voor de nood in de wereld 2021: Afwisselend zingen van lied 463

a. Zingen nlb 463. couplet 1.  Licht in onze ogen.
b. Gebed: Gebed eindigt met: Heer,ontferm U.
-c. Zingen lied 463 couplet 2
-d. Gebed: Gebed eindigt met: Heer,ontferm U.
-e. Zingen lied 463 couplet 5
-f. Gebed: Gebed eindigt op: Heer,ontferm U.
-g. Zingen lied 463 couplet 8

-Lector leest voor: Johannes 12:44-46 

-Deel 2 verkondiging

-Zingen NLB 478 couplet 1,en 4 Komt verwondert U hier mensen..

-Lector leest voor: 1 Johannes 1:5-7 

-Verkondiging deel 3

-Zingen NLB 834 couplet 1 en 3 Vernieuw Gij mij ook eeuwig Licht.

-Verootmoedigingsgebed

-Tiengeboden



-Lector leest voor: Johannes 8:12-20

-Verkondiging deel 4 

-We Zingen NLB 910 Soms groet een licht van vreugde couplet 1 en 4

-Danken en gebed om zegen.

Bidden wij tot slot met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
 
-Als Slotlied zingen:  Zegen mij. 
Met https://www.youtube.com/watch?v=Tl1u_pDWUgY

Tekst:
GEBED OM ZEGEN
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

-Zegen

-Na gezongen Amen: NLB 425 vervuld van uw zegen.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl1u_pDWUgY

