
Liturgie 191231 
 
Welkom 
Lied 90a: 1,3,6 (O God, die droeg ons voorgeslacht) 
 
Bemoediging 
 
Zingen op de melodie van lied 103c: 
 
Loof de Heer, mijn ziel, 
en prijs Zijn heil'ge naam. 
Loof de Heer mijn ziel, 
vergeet Zijn liefde niet. 
 
Lezen: Psalm 103: 1-5 
Zingen: Loof de Heer, mijn ziel .... 
 
Lezen: Psalm 103: 6-14 
Zingen: Loof de Heer, mijn ziel .... 
 
Lezen: Psalm 103: 15-20 
Zingen: Loof de Heer, mijn ziel .... 
 
Stilte 
Aansteken van 2 kaarsen 
Woorden bij de eerste kaars: Vergeten 
LvdK Gezang 463: 1,4,5 (O Heer, die onze Vader zijt) 
 
Woorden bij de tweede kaars: Bewaren 
JdH 256: 1,4 
 
Als op ’s levenszee, 
de stormwind om je loeit, 
als je tevergeefs, 
je arme hart vermoeit. 
Tel je zegeningen, 
tel ze één voor één 
en je zegt verwonderd: 
Hij liet nooit alleen. 
 
Tel je zegeningen één voor één, 
tel ze alle en en vergeet er geen, 
tel ze alle, noem ze één voor één 
en je ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
Zo in alle moeiten, 
zorgen zonder tal, 
wees toch nooit ontmoedigd, 



God is overal. 
Tel je zegeningen, 
eng’len luist’ren toe, 
troost en hulp schenkt Hij jou, 
volg dan blij te moe. 
 
Refrein 
 
Nogmaals woorden bij de tweede kaars: Bewaren 
Lied 413: 1,2,3 (Grote God, wij loven wij U) 
 
Gebed, stilte en het Onze Vader 
Collecten 
ZIngen: Oudjaarsavondlied (Melodie: De ware kerk des Heren) 
 
Dit jaar wordt afgesloten 
de dagen die U gaf 
het ligt in U besloten 
van wieg tot aan het graf. 
Ons leven is geborgen 
U was er altijd bij 
zo leven wij naar morgen 
met U aan onze zij. 
 
Wij staan nu op de drempel 
het nieuwe jaar breekt aan 
op weg naar uwe tempel 
zijn velen voorgegaan. 
Behoed ons, Heer, bewaar ons 
er is zoveel gevaar 
Blijf bij ons, Heer, en leid ons 
ook in het nieuwe jaar. 
 
Zegen 
Lied 415: 3 
 
Amen, amen, amen, 
zingen wij nu samen. 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


