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Liturgie 31 december 2020, Wubbo Scholte 

  

 
 

 

Zingen: Als alles duister is (Sela) 

 

Als alles duister is, 

Ontsteek dan een lichtend vuur 

Dat nooit meer dooft, 

Een vuur dat nooit meer dooft. 

 

Welkom  

 

Votum en groet 

 

Zingen Opwekking 640  

 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen 

Op naar U, Heer 

Die mij bij zal staan 

Mijn hulp is van U, Heer 

Die alles heeft gemaakt 
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U zult voorkomen dat 

Ik wankel of val. 

 

U bent mijn beschermer 

Die over mij waakt 

Die niet sluimeren of slapen zal 

Wat kan mij gebeuren 

Door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw 

U bent er altijd 

Bewaart heel mijn leven 

Mijn komen en gaan 

U beschermt mij tot in eeuwigheid 

Mijn hulp is van U, Heer 

 

Zingen Hemelhoog 649 Licht van de wereld 

 

Licht van de wereld 

U scheen in mijn duisternis; 

nu mag ik zien wie U bent. 

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. 

Bij U wil zijn, elk moment 

 

Voor U wil ik mij buigen 

U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij 

 

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent 

Koning vol glorie en macht, 

bent als een kind naar de wereld gekomen. 

Legde Uw heerlijkheid af. 
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Voor U wil ik mij buigen 

U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij 

 

En nooit besef ik hoe U leed 

de pijn die al mijn zonden deed. 

En nooit besef ik hoe U leed, 

de pijn die al mijn zonde deed 

 

Voor U wil ik mij buigen 

U wil ik aanbidden. 

U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Want U alleen bent waardig, 

heilig en rechtvaardig. 

U bent zo geweldig goed voor mij 

 

Gebed 

 

In memoriam 

 

Zingen De dagen zijn verstreken (melodie gezang 303) 

 

De dagen zijn verstreken 

het jaar is weer voorbij 

Uw trouw is nooit geweken 

U bent mij steeds nabij 

mijn weg ligt in Uw handen 

al gaat de storm te keer 

mijn vijand ligt aan banden 

U bent mijn God en Heer. 
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De uren komen nader 

het nieuwe jaar treedt aan 

met heimwee denk ik Vader 

aan hen die zijn gegaan 

zij zijn bij U geborgen 

wij wachten vol geduld 

eens komt de nieuwe morgen 

in stralend licht gehuld. 

 

Wij mogen vol vertrouwen 

het nieuwe jaar in gaan 

en willen op U bouwen 

het doel van ons bestaan 

een jaar gaat weer verglijden 

verdwijnt nu als de nacht 

geef Heer in nieuwe tijden 

Uw zegen en Uw kracht 

 

Schriftlezing Psalm 27 

Van David. 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, 

wie zou ik vrezen? 

Bij de HEER is mijn leven veilig, 

voor wie zou ik bang zijn? 
2Kwaadwilligen kwamen op mij af 

om mij levend te verslinden, 

mijn vijanden belaagden mij, 

maar zij struikelden, zij vielen. 
3Al trok een leger tegen mij op, 

mijn hart zou onbevreesd zijn, 

al woedde er een oorlog tegen mij, 

nog zou ik mij veilig weten. 
4Ik vraag aan de HEER één ding, 

het enige wat ik verlang: 
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wonen in het huis van de HEER 

alle dagen van mijn leven, 

om de liefde van de HEER te aanschouwen, 

hem te ontmoeten in zijn tempel. 
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak 

op de dag van het kwaad, 

hij verbergt mij veilig in zijn tent, 

hij tilt mij hoog op een rots. 
6Daarom heft zich mijn hoofd 

fier boven de vijanden rondom mij, 

ik wil offers brengen in zijn tent, 

hem juichend offers brengen 

,ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
7Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 

wees genadig en antwoord mij. 
8Mijn hart zegt u na:  

‘Zoek mijn nabijheid!’ 

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
9verberg uw gelaat niet voor mij, 

wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 

U bent mij altijd tot hulp geweest, 

verstoot mij niet, verlaat mij niet, 

God, mijn behoud. 
10Al verlaten mij vader en moeder, 

de HEER neemt mij liefdevol aan. 
11Wijs mij uw weg, HEER, 

leid mij op een effen pad, 

bescherm mij tegen mijn vijanden, 
12lever mij niet uit aan mijn belagers. 

Valse getuigen staan tegen mij op 

en dreigen met geweld. 
13Mag ik niet verwachten 

de goedheid van de HEER te zien 

in het land van de levenden? 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
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14Wacht op de HEER, 

wees dapper en vastberaden, 

ja, wacht op de HEER. 

 

Preek 

 

Muzikaal intermezzo  

 

Bespreken reacties  

 

Mededelingen  

 

Gebed 

 

Collecte  

 

Zingen Hemelhoog 664 

 

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen 

Ik steun op hem verlaat mij op de Heer 

veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen 

Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer 

 

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 

te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt 

Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt 

Wacht op de Heer, mijn hart, 

Ja wacht, houdt moed 

 

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen     

Wees mij een gids die veilig mij geleidt 

Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen 

U die voor mij de weg al hebt bereid 

 



 

7 
 

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 

te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 

Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 

Wacht op de Heer, mijn hart, 

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt 

te wonen waar U mij liefdevol ontvangt 

Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt 

Wacht op de Heer, mijn hart, 

Ja wacht, houdt moed 

 

Waiting here for you 

If faith can move the mountains 

Let the mountains move 

We come with expectation 

Waiting here for you, I’m waiting here for you 

 

You’re the Lord of all creation 

And still you know my heart 

The Author of Salvation 

You’ve loved us from the start 

 

Waiting here for You 

With our hands lifted high in praise 

And it's You we adore 

Singing Alleluia 

 

You are everything You’ve promised 

Your faithfulness is true 

And we're desperate for Your presence 

All we need is You 

 

Waiting here for You 

With our hands lifted high in praise 

And it's You we adore 
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Singing Alleluia 

 

Singing Alleluia 

Alleluia, singing alleluia, alleluia 

 

Waiting here for You 

With our hands lifted high in praise 

And it's You we adore 

Singing Alleluia 

Waiting here for you 

With our hands lifted high in praise 

And it's You we adore 

We're singing Alleluia 

 

I'm singing Alleluia 

Waiting here for you 

 

And it's You we adore 

Singing Alleluia 

Singing Alleluia   

  

Zegen    


