Liturgie 31 december
De kerkenraad komt binnen
Lied 766 vers 1 en 2
Welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 2 vers 1 en 2
de voorganger neemt plaats op de stoel achter de tafel op het liturgisch centrum.
Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Inleiding

Lied 623 vers 4 en 6
Gebed
Kinderlied
Kindergesprek
Schriftlezing 1: Psalm 2

1 Waartoe leidt het woeden van de volken,het rumoer van de naties? Tot niets.
2 De koningen van de aarde komen in verzet,de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en
zijn gezalfde:
3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’

4 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen.
5 Dan spreekt hij tot hen in woede,en zijn toorn verbijstert hen:
6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’
7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’
10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.
12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem.
Lied 608 vers 1
Schriftlezing 2: Psalm 126
Een pelgrimslied.
1 Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we
waren vol vreugde.
4 Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de
volle schoven.
Lied 608 vers 2 en 3

Verkondiging.

Lied 418: 1 en 2
Gebeden – Stil gebed- gezamenlijk ‘Onze Vader’.
Collecte.
Slotlied 418: 3 en 4
Wegzending en Zegen, waarbij de gemeente 3x het “amen” zingt.

