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Epe, Grote Kerk, 31 december 2011 
Schriftlezing, Psalmen 150 | Lukas 2: 21 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
Grote of Sint Maartenskerk in Epe 
Dorpskerk 
 
Willem van Twillert aan het orgel 
Blazers Midwinterhoorn met oer geluiden van onze regio 
 
Laten wij nu samen stil zijn 
In gebed 
voor het aangezicht  
van de God van Israël  
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u 
en Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Gezang 392: 1, 2 en 3 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
3 U heb ik nodig, uw genade is 
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mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 150 

1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf,  
2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.  
3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier,  
4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.  
5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen.  
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!  

 
Zingen Gezang 134 

1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria 
in excelsis Deo, 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria 
in excelsis Deo, 
Gloria 
in excelsis Deo. 
 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria 
in excelsis Deo, 
Gloria 
in excelsis Deo. 

 
2e lezing Lukas 2: 21 

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, 
die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.  
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Zingen Lied 151 
1 O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten. 
 
2 Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 
 
3 Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Preek / verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 150 

1 Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Lied 197 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
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in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2 De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
4 En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5 De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Zegen 


