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Epe, Grote Kerk 
31 december 2003 n.m. Oudejaarsavond 
Schriftlezingen: | Psalmen 2 | Mattheüs 2: 13-15 | | NBG51 | LB’73 
Tekst: Psalmen 2 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

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

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
van God de Vader 
van Jezus Christus de zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 134 

1 Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 
2 Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 134 

1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
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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. 

 
Gebed om de opening van de schriften 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Psalmen 2 

1 Waarom woelen de volken 
en zinnen de natiën op ijdelheid? 
2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde 
en de machthebbers spannen samen 
tegen de Here en zijn gezalfde: 
3 Laat ons hun banden verscheuren 
en hun touwen van ons werpen! 
4 Die in de hemel zetelt, lacht; 
de Here spot met hen. 
5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, 
en verschrikt hen in zijn gramschap: 
6 Ik heb immers mijn koning gesteld 
over Sion, mijn heilige berg. 
7 Ik wil gewagen van het besluit des Heren: 
Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; 
Ik heb u heden verwekt. 
8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, 
de einden der aarde tot uw bezit. 
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9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, 
hen stukslaan als pottenbakkerswerk. 
10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, 
laat u gezeggen, gij richters der aarde. 
11 Dient de Here met vreze 
en verheugt u met beving. 
12 Kust de zoon, opdat hij niet toorne 
en gij onderweg niet te gronde gaat, 
want zeer licht ontbrandt zijn toorn. 
Welzalig allen die bij Hem schuilen! 

 
Orgelspel Psalm 2 
 
2e lezing Mattheüs 2: 13-15 

13 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en 
zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik 
het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. 14 Hij 
stond op en hij nam in de nacht het kind en zijn moeder en week uit naar Egypte, 15 en daar 
bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de 
profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen. 

 
Toelichting op de verkondiging 
 
Zingen Gezang 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. 

 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 2 

1 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 
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Wat is de waanzin toch die zij beramen? 
De groten staan gewapend tot de slag, 
de machtigen der wereld spannen samen. 
't Is tegen het gezag van God den Here 
en tegen zijn gezalfde vorst gericht: 
”Komt”, zeggen zij, ”laat ons hun banden scheuren, 
tot alle macht in onze handen ligt!” 
 
2 Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
”Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid.” 
 
3 Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: ”Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, als het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht. 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijzlen door uw grote kracht.” 
 
4 O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder vrede. 
Vreest God den Heer en dient Hem naar zijn eis, 
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 
Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Gezang 397 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
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 
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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 


