Protestantse Gemeente Oegstgeest
Orde van dienst Regenboogkerk
31 december 2018

Avondgebed
op de vooravond van het nieuwe jaar

‘Van U is deze wereld, deze tijd’

Stilte bij binnenkomst
Muziek tot verstilling Koraal en koraalbewerking over
‘Das alte Jahr vergangen ist’ BWV 614 - Joh. Seb. Bach
Ondertussen worden de Tafelkaarsen aan de Paaskaars
ontstoken.
Openingsvers
v. Heer, open mijn lippen.
g. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER.
v. God, kom mij te hulp.
g. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN.
Gebed
Eerste lezing

Prediker 3: 1-11

Lied

848

Tweede lezing

Psalm 90

Lied

903 vers 1 en 3

Derde lezing

Psalm 91

Acclamatie op de lezingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging
Lied

362

2

339a

Gebeden
Voorbede
...na iedere intentie:

Licht der wereld, sta ons bij.
DB-LG nr. 70

Stil gebed
Onze Vader gesproken:
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt...
Huub Oosterhuis

3

- wij gaan staan –
Slotlied

981

Zegen
…
allen

Amen

429c

Postludium: Koraalvoorspel over ‘Eventide’ - C. Hubert H. Parry
(1848-1918)
***
Variatie over de melodie van lied 919 - Joh. Chr. Kittel (1732-1809)
***

Bij de uitgang wordt gecollecteerd -in de hal ook de zendingsbus.
Bij deze viering zijn o.m. betrokken:
voorganger
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ouderling
Maurice van den Heuvel
diaken
Emmy Rozeboom
organist
Cor de Jong
koster
Frits van der Mark
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