Orde van dienst oudejaarsavond
31 december 2021 aanvang 19:30 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Organist: Niek Schuringa
Koortje
- Woord van welkom
- Lied 90a: 1,5,6 uit Liedboek
1. O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!.
- Stilte, bemoediging en groet
- Gebed
- Bijbellezing: Jozua 1: 1-9

Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen Jozua, de zoon van
Nun en de rechterhand van Mozes: ‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je
gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik
het volk van Israël zal geven.
Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Jullie
gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier,
de Eufraat, met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. Zolang
je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo
zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees
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vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land
veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.
En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar
Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier
van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzijde
en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat.
Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees
vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar
je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.’
- Koor: Lied 513, uit Liedboek
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
- Verkondiging

Waar je ook gaat,
de Heer, je God,
staat je bij.
- Hillegonde en Anke: Lied 460: 1,2,3, uit Hemelhoog
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'.
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'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, thuis bij U zijn.
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

- Geloofsbelijdenis: Lied 479: 1,3,4, uit Hemelhoog
1. Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
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3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
4. Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
- Dankgebed en voorbeden
- Lied 248: 1,2,3,4, uit Liedboek
1. De dag, door uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt
2. Die dan, als onze beden zwijgen
als hier het daglicht onderduikt
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag ontluikt
3. Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit
- Zegen
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