
Opzet voor de dienst op 31 december 2020   
Thema van de dienst:  Zie, ik kom spoedig     (Openbaring 22) 
Organist: dhr N. Meilof 
Oud. van dienst: K. Oosterkamp 
 
 
Welkom/ mededelingen 
 
Zingen: NLB / Psalm  90: 1 en 8 
 
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
 
Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 
Inleidende woorden: op de drempel van het oude/ nieuwe jaar 
 
We luisteren naar  `Ik wens jou`  van Trinity                 
https://youtu.be/G9Ns5fC8CuM 
 
Gebed  

 
Schriftlezing:   Openbaring 22: 1- 5 en 12- 17 
 
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2In het midden van het plein van 
de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de 
volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God 
en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4en hem 
met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht 
meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, 
want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in 
eeuwigheid. 



 
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. 13Ik 
ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 
14Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken 
en zullen de stad door de poorten binnengaan. 15Buiten is de plaats voor de honden 
die zich bezig  houden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor 
iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. 
16‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de 
gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’ 
17De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst 
heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 
 
Zingen NLB 315: 1 en 2  
1 Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
 
2 En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 
 
Verkondiging 
 
Uitspreken van de Geloofsbelijdenis: 
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; 

die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; 

en een eeuwig leven. Amen 



 
Zingen Evang. Lied 175 
1 Stilte over alle landen  
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen  
voor deze nacht. 
  
2 Welke zonden wij bedreven, 
wil ze Here, ons vergeven. 
God, wil goede rust ons geven  
in deze nacht. 
 
3 Stilte over alle landen  
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen  
voor deze nacht. 
  
4 God zal voor ons allen zorgen 
tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen  
zijn wij vannacht. 
 
Dank- en voorbeden                  - met het Luthers avondgebed: 
Heer, blijf bij ons, want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, 
de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen. 
 
 
Collecte: 1. Eindejaarscollecte  2. Diaconie 
 



Zingen: Nieuwe Liedboek 511: 1, 2 en 6    
1 Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 
2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
6 Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 
Uitzending en zegen         
(zegen van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw:) 

de Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen  

de Heer zij achter u 
om u in de armen te sluiten 

en om u te beschermen tegen gevaar  
de Heer zij onder u 
om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen 
de Heer zij in u  om u te troosten 

als u verdriet hebt 
Hij omgeve u als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen  
de Heer zij boven u  om u te zegenen 

zo zegene u God vandaag 
morgen en in eeuwigheid. Amen 


