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Orde van dienst donderdag 31 december 2020 – Oudjaarsavond 
 
“Wat er ook gebeurt…” 
 
Voorganger: ds Louis Krüger  Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Wim Ouwens 
     Voorzangers:  Marije Veen en Gerard Mouwen 
 
Lied Uren, dagen, maanden, jaren 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecte: 
 

• Koningskerk 
 
Lied gezang 281 
 
1 
Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt.

3 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
4 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

 
Moment van stilte, rust en gebed 
 
Lied Opwekking 47 
 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is 
het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
Votum en groet 
 
Gebed 
  



Orde van dienst 31 december 2020, pagina 2 
 

Lied Gezang 444: 1 en 2 
 
1 
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe. 

 
Bijbellezing Psalm 46 
 
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 
 
2 God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. 
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde 
en storten de bergen in het diepst van de zee. 
4 Laat de watervloed maar kolken en koken, 
de hoge golven de bergen doen beven. Sela 
 
5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, 
de heilige woning van de Allerhoogste. 
6 Met God in haar midden stort zij niet in, 
vroeg in de morgen komt God haar te hulp. 
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen, 
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. 
8 De HEER van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob. Sela 
 
9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, 
verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit, 
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, 
wagens verbrandt hij in het vuur. 
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, 
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’ 
 
12 De HEER van de hemelse machten is met ons, 
onze burcht is de God van Jakob. sela 
 
Bijbellezing Jesaja 50 : 4 – 10 
 
Derde profetie aangaande de knecht des Heren 
4 De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. 
Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. 5 De Here Here heeft mij het 
oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Mijn rug heb ik gegeven aan 
wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor 
smadelijk speeksel. 
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7 Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een 
keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden. 8 Hij is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met 
mij een rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegenpartij in het gericht zijn? 
Hij nadere tot mij. 9 Zie, de Here Here helpt mij, wie zal mij dan schuldig verklaren? Zie, zij allen vergaan als 
een kleed, de mot zal ze verteren. 

10 Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis 
wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des Heren en steune op zijn God. 
 
Verkondiging: “Wat er ook gebeurt…” 
 
Lied Nooit meer alleen (Opwekking 698) 
 
In stilte denken we terug en nemen we afscheid van het voorbije jaar 
 
Gedicht 
 
Muziek Laudate Dominum 
 
Looft nu de Heer, alle naties der aarde, huldigt de Heer, alle volken rondom. Omdat Hij bij ons zijn goedheid 
getoond heeft; de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand. 
 
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen 
der eeuwen. Amen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Gezang 467: 1, 2, 4. 
 
1 
O eeuw’ge vader, sterk in macht 
Wiens arm betoomt der baren kracht 
die wijst de grondlooz‘ oceaan 
de hem gestelde perken aan 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee 
 
2 
O Christus, wiens bestraffend woord 
Door wind en water werd gehoord 
Die onder ’t stormen rustig sliep 
En wandeld’ over schuimend diep 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee

4 
O God die ons behoeden wilt 
Bescherm de broeders, wees hun schild 
In storm en strijd, ga met ze mee 
En redt ze van ’t geweld der zee, 
Dat land en water wijd en zijd 
Lofzingen uw barmhartigheid. 

 
Wegzending en Zegen, en de gemeente antwoordt met een stellig “Amen” 
 
Lied Amazing Grace, wereldwijd 


