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Tekst: Psalmen 90
Orde van dienst:
Welkom mededelingen
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
In de Naam van de Heer
Die hemel en aarde geschapen heeft
Die de trouw bewaart tot in Eeuwigheid
En die niet varen laat
De werken van Zijn handen
Amen
Zingen Psalm 121:
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp is van mijn Heere, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen.
Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet !
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Isra ls wachter wezen.
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren.
& Groet:
Genade zij u
En vrede
van God de Vader
en van Jezus Christus Zijn zoon
in de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
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Zingen Lied 383
1 O Christus die de zonne zijt
der hemelse gerechtigheid,
begroet ons met uw dageraad,
nu hier het daglicht ondergaat.
2 Behoed ons Heer in deze nacht,
houd over ons getrouw de wacht,
bewaar ons voor verdriet en pijn,
wil altijd onze Vader zijn.
3 Wanneer de slaap ons weerloos maakt,
houd Gij ons lichaam wel bewaakt,
dek met uw vleug'len al wat leeft,
o Geest, die boven de afgrond zweeft.
4 Wij liggen met de ogen dicht,
maar in de harten blijft het licht.
God houdt ons vast, zijn hand behoedt
het stil geheim van ziel en bloed.
5 Beschermer van de christenheid,
Gij weet wie om uws naams wil lijdt,
maak hen die ons vervolgen stil
dat ieder rust vindt in uw wil.
6 Zie Heer hoe wij gevangen zijn,
in onze moeiten, onze pijn,
sta in het duister ons terzij,
troost onze ziel en maak ons vrij.
7 O Vader, dat uw liefd' ons blijk',
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drieënig God, U zij al de eer!
Gebed
Zingen Lied 140
1 Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
2 Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
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in de stal geboren Heer.
3 Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
4 Aan de Koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren,
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.
Gebed om de opening van de Schrift
Schriftlezingen
1e lezing Psalmen 90 in de vertaling Jitschak Dasberg
Het leven gaat voorbij, God is eeuwig,
Een gebed van Mosjé, de Godsman.
Heer, een toevlucht was U voor ons van geslacht tot geslacht.
Vóórdat bergen tot stand gekomen waren en voordat U aarde en wereld tot leven had
gebracht was U, van onheugelijk verleden tot in verste toekomst, God.
U brengt een sterveling terug tot berouw, en zegt dan: Keert terug mensenkinderen!
Duizenden jaren zijn immers in Uw ogen als de dag van gisteren die al voorbij is als een
wacht in de nacht.
U spoelt ze weg, ze zijn als in vluchtige slaap. In de morgen zijn ze als gras dat fris opschiet.
In de morgen bloeit het fris op, ’s avonds is het verwelkt en verdord.
Wij zijn door Uw woede de vernietiging nabij en door Uw gramschap zijn we verbijsterd.
U stelt zich onze overtredingen voor ogen, in het volle licht, bij U, wat voor ons verborgen
was. Zodat al onze dagen voorbij zijn gegaan onder Uw verbolgenheid, en wij onze jaren
slijten als in een zucht. Onze levensjaren zijn er maar zeventig en zijn het er heel veel,
tachtig, wat er zo trots aan leek, vergeefse moeite, want o zo snel is het afgesneden,
vliegensvlug gaan we heen.
Wie kent de kracht van Uw woede, Uw verbolgenheid die evenredig is aan ontzag voor U.
Leer ons zo onze dagen tellen, dat we wijze gedachten mogen verkrijgen.
Kom terug, Eeuwige, tot hoe lang nog!
Heb medelijden met hen die U dienen. Geef ons in de nieuwe morgen overvloedig Uw
liefde, zodat we zolang we leven kunnen juichen en blij zijn. Geef ons – zoveel dagen van –
blijdschap, als dagen dat U ons liet lijden, als jaren dat we ongeluk zagen. Moge voor hen
die U dienen Uw werk zichtbaar worden en voor hun kinderen Uw glorie. Moge de
liefderijke hulp van mijn Heer, onze God, ons bijstaan: moge voor ons het werk van onze
handen standhouden, ja, het werk van onze handen, bestendig dat.
Zingen Lied 310 (16e eeuw)
1 Bewaar ons, Here, bij uw woord,
betoom des vijands roof en moord.
Hij trok ten strijde om uw Zoon
te stoten van uw hoge troon.
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2 Heer Jezus Christus, toon uw macht,
Heer aller heren, kom met kracht.
Bescherm uw arme christenheid,
dat zij U love te allen tijd.
3 O Geest, die onze Trooster zijt,
geef dat uw volk een Heer belijdt,
wees bij ons in de laatste nood,
leid ons ten leven uit de dood.
2e lezing Lukas 2: 21
21 En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de
naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.
Zingen Gezang 397 18e eeuw bewerking van Psalm 90
Allen
1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
Vrouwen
2 De schaduw van uw troon omsloot
uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
Mannen
3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
Vrouwen
4 En duizend jaar gaan als de dag
van gist'ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
Mannen
5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
Allen
6 O God, die droeg ons voorgeslacht
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in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Verkondiging
Zingen Gezang 398
1 Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
3 En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.
4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.
5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.
6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.
7 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen Psalm 136
1 Looft den Heer, want Hij is goed,
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trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
2 Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.
3 Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
4 Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.
5 Die Egypte sloeg met rouw,
toonde Israël zijn trouw.
Hij bevrijdt met sterke hand.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
6 Die de grote Schelfzee spleet,
Israël ontkomen deed.
Looft den Heer, Hij gaat ons voor,
Hij is trouw de eeuwen door.
7 Farao met heel zijn heer
stortte in het water neer.
Looft de Heer die ons bevrijdt
en ons liefheeft voor altijd.
8 Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.
9 Koningen, geducht en groot,
heeft zijn sterke arm gedood.
Hij slaat onze vijand neer.
Eeuwig trouw is onze Heer.
10 Israël, des Heren knecht,
trad in hun bezit en recht,
ja, zijn erfdeel is gewis,
daar Gods goedheid eeuwig is.
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11 looft den Heer, die in de nacht
der verneed'ring aan ons dacht,
die de tirannie verdrijft
door zijn gunst die eeuwig blijft.
12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.
13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
Zegen
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