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Thema: Met de Psalmen het jaar in 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Lied 513 
1. God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

Bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 210: 1, 2 en 3 (op melodie: Psalm 146) 
1. God van hemel, zee en aarde 
Vader, Zoon en heil'ge Geest, 
die ons deze nacht bewaarde, 
onze wachter zijt geweest, 
houd ons onder uw gezag, 
ook in deze nieuwe dag. 

2. Neem mijn dank aan, deze morgen, 
dat Gij alle dagen weer 
al mijn angsten, al mijn zorgen 
met mij delen wilt, o Heer. 
Nooit ben ik geheel alleen: 
Gij zijt altijd om mij heen. 

3. Laat mij als een trouwe dienaar 
door uw grote wijngaard gaan, 
waar de liefde wordt beleden 
en de waarheid wordt gedaan, 
waar het recht bloeit als een roos 
van uw liefde, eindeloos. 

Lezen   Psalm 1 
door Mieke Wijnolts 
Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 



zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 

Zingen  Welzalig de man, die niet wandelt - Opw. 244 
Welzalig de man die niet wandelt, 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft, op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

Overdenking   

Muzikaal intermezzo   

Gebed om heil en zegen 
 afgewisseld met Heer, hoor mijn gebed - Taizé 
Heer, hoor mijn gebed,  
Heer, hoor mijn gebed.  
Als ik roep, antwoord mij.  
Heer, hoor mijn gebed.  
Heer,  hoor mijn gebed. 
Kom en luister naar mij. 

Slotlied  Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen 
zingen  Lied 415: 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


