
Almenum, zondag 1 januari 2023, 10.00 uur 
Voorganger:  ds. T.G. van der Linden 
Ouderling:  Wanner Los 
Lector:   Lies Hager 
Organist:  Otto Roelofsen  
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom en zingen:  Psalm 31: 1, 4 en 15 
1. Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 
 
4. In uwe handen, God almachtig, 
beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 
Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
mijn God, die als ik schreide 
mij troostte en bevrijdde. 
 
15. Hoe groot is ‘t goed, dat Gij, o Here, 
hebt weggelegd voor hem, 
die acht slaat op uw stem. 
Gij zijt voor wie zich tot U keren 
een schuilplaats uit de hoge 
voor aller mensen ogen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 513 
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. 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Gesprek met de kinderen 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
Schriftlezing:  Genesis 48:20-22 

Hebreeën 11:21 en 13:14-16  
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
Antwoordlied:  Lied 653: 3 en 5 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van 
hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden te 
zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen (3x Amen)  
Orgelspel 


