
Oec. Nieuwjaarsviering, 1 januari 2021, Diaken Gerard Vaneker, Jan v Vliet, Mariete Harlaar

Doordat er een strengere lockdown wordt gehanteerd zijn er ook geen kerkgangers aanwezig bij deze 
nieuwjaarsdienst. De aanvangstjd is ook nu 10.30 u

Adventskrans branden nog alle 4. Maria icoon met 2 lichtjes.

Thema: Zegen ons en behoed ons. 

1. Inleidend orgelspel.                                                                                                                   Organist

2. Lied: GvL 643 Intochtslied , Vol van verwachtng zijn wij gekomen; organist begeleidt Jan van Vliet  
met solozang.                                                                                                                                 Organist

3. Woord van Welkom (oec) Paarskaars aansteken, vanuit het licht van Kerst  +  oecumenisch licht. 
(Mariette) 

4. Votum en Groet (Gerard) 

5. Lezen; Numeri 6, 22 – 27 (Jan) De nieuwe Bijbel vertaling

6. Lied: Liedboek 415, Zegen ons al goede; Nederland Zingt: St Joriskerk, Amersfoort

7. Lukas; 2, vers  16- 21 (Gerard) De nieuwe Bijbel vertaling 

8. Lied: Liedboek 503, Wij staan aan een kribbe, vers 1 en 4 ; Kerstpromo EO via Yoy-Tube, 19dec 2019, 
Laurenskerk, R’dam.       De liederen 2 en 3 er tussen uit halen.

9. Overweging (Gerard) 

10.Muzikaal intermezzo,  Bless the lord my soul, organist speelt max 2,5 minuut.             Organist

11.Voorbeden: eindigt met …..Zo bidden wij: met vervolgens: Hoor ons gebed en geef ons kracht, Heer. 
(Mariette +Jan) + Inleiding Onze Vader

12.Overgaand in Onze Vader: oecumenische Onze Vader 

13.Zegen en Wegzending. Voorganger leidt in en organist speelt zachtjes de melodie van GvL 344.             
Organist.                                                                                                                                              Organist

14.Voorganger zegt terwijl organist zachtjes speelt: V: De Levende zegene en behoede u. De Levende 
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Levende verhefe zijn aangezicht over u, en geve u 
vrede.
De aanwezigen zeggen tjdens zacht orgelspel: Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw 
aangezicht en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en geef 
ons vrede. 

15.Uitleidend orgelspel




