
Orde van dienst
voor de oudejaarsvesper 

op 31 december 2022
in de Driekoningenkapel

Thema: IN VREDE

voorganger ds. Helma van Loon
organist Klaas van Marle

Orgelmuziek: J. Pachelbel (1653-1706) – Partita ‘Werde munter, mein Gemüte’

Stilte

Bemoediging en groet (de gemeente gaat staan)
V Onze hulp is de Naam van de Heer
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn vrede en genade is met ons allen. Amen

Drempelgebed
V Onder uw hoede, genadige God, ontmoeten wij elkaar, 

in goede en kwade dagen, 
samen zoekend naar U, naar uw Koninkrijk,
en soms vervreemd van U, van elkaar...
Daarom bidden wij U, Heer:

A Vergeef ons al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Avondlied: LB 266 (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Psalmgebed: Psalm 91
Lezen: Psalm 91: 1-4
Zingen: Psalm 91: 1
Lezen: Psalm 91: 5-16
Zingen: Psalm 91: 7



Evangelielezing: Lucas 2: 22-33

Lied: Lofzang van Simeon
Laat uw dienaar, Heer, nu in vrede gaan naar uw woord.

Overdenking

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750) – ‘Das alte Jahr vergangen ist’

Lied: LB 511

Gebeden: avondgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

A Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag, aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid
met uw troost en zegen, met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.

Slotlied: LB 362

Wegzending en zegen

Orgelspel: J.S. Bach – ‘Mit Fried’ und Freud’ fahr’ ich dahin’
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