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Orgelspel
Welkom en aansteken van de kaars
Aanvangslied Psalm 92: 1, 2

2

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Glorialied 487

1

Eer zij God in onze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo (2x).

2

Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo (2x)

3

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Uitwerking thema ‘Van oud naar nieuw!?’
Oudtestamentische lezing: Ezechiel 36: 26-32/35-36 (NBV)
22

Zeg tegen het volk van Israël: Dit zegt God de Heer: 26 Ik zal jullie een nieuw
hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen
en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest
geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht
nemen. 28
Jullie zullen in het land wonen dat Ik aan je voorouders gegeven heb, jullie
zullen mijn volk zijn en Ik zal jullie God zijn. 29Ik zal jullie redden van alles wat
je onrein maakt, Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit
meer een hongersnood op jullie afsturen. 30De bomen zullen overvloedig
vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven; jullie zullen niet
meer door andere volken worden bespot omdat jullie honger lijden. 31Jullie
zullen je al je dwaalwegen en wandaden herinneren, en jullie zullen van jezelf
walgen vanwege jullie gruwelijke zonden. 32Ik doe dit alles niet omwille van
jullie – spreekt God, de HEER; laat dat tot je doordringen! Schaam je over je
schandelijk gedrag, volk van Israël.
35
Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van
Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn
weer versterkt en bewoond.’ 36Dan zullen de volken om je heen beseffen dat
Ik de HEER ben. Ik zal weer opbouwen wat verwoest was en beplanten wat
verwilderd was. Wat Ik, de HEER, gezegd heb, zal Ik doen.

Lied: 686

2

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3

De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Brieflezing: Efeze 4 : 23 - 24 (BGT):
23-24 Broeders en zusters, jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen.
Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid.
Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God
de mensen gemaakt heeft.
Halleluja: lied 338H

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas:
Lucas 5, 27-32 (NBV)
In die tijd ging Jezus naar buiten en zag Hij bij het tolhuis een tollenaar zitten
die Levi heette. Hij zei tegen hem: 'Volg mij!' 28 Levi stond op, liet alles achter
en volgde Hem. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor Hem aan,
waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig
waren. 30 De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn
leerlingen: 'Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?' 31 Maar
Jezus antwoordde: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie
ziek is wel; 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om
zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.'

Acclamatie: lied 339C

Overweging
Lied 511: 1, 5, 6, 7 of de coupletten 1, 2, 6 en 7
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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.

7

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Gebeden
Slotlied A new year Carol (B. Britten)
Zegen

