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'Goede machten'

Muziek
Het klokje luidt
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die was, Die is, Die komt!
Groet
Genade en vrede voor u
en voor jou,
van God onze Vader
en van Jezus Christus
zijn Zoon onze broeder,
door de Heilige Geest
Amen
Lied 283
Gebed bij het nieuwe jaar
Lied: De eeuwige die is alom (Iona I, 25)
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2.

Wat bieden wij vandaag God aan?
De dromen van misschien wel ooit,
of starend op wat vroeger was
de pijn die ons nog altijd kooit.

3.

God gaat niet bij de angst te raad;
wat komen gaat, baart Hem geen zorg;
die hemel schiep en aarde grondt,
staat ook voor onze toekomst borg.

4.

Geluk en voorspoed komen, gaan;
gun droom en vrees hun eigen tijd.
Vrijmoedig in de liefde Gods
gaan wij de weg die Christus wijst.

Regel van het nieuwe leven
Lied (Iona I, 25): couplet 5
God, vorm ons in dit nieuwe jaar
tot beeld van uw toekomend rijk
en maak ons werken en gebed
tot heil en zegen in de tijd.
Voor de kinderen
Lied Trinity 'Ik wens jou'
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind'ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
3

Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Gebed van de zondag
Lezing: Psalm 84
Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.
Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
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met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela
God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.
Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
Lied 511: 1, 2, 5 en 7
Overdenking
Lied 528
Mededelingen,
waaronder de officiële start van de Maartenskerkgemeente-app
door Leo de Haij
Bericht van overlijden
Stilte
Lied 961
Voorbeden (3x afgewisseld met Lied 426, God zal je hoeden)
Onze Vader
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Slotlied: Vrede wens ik je toe (Iona II, 31)

Zending en Zegen

Kerkplein 1 met 'goede wensen'
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