ORDE VAN DIENST
LEIDSE BINNENSTADSGEMEENTE
Voorganger: W. van der Meij
Organist: W. Smits
Ouderling van dienst: S. van Wijlen

NIEUWJAARS-OCHTENDGEBED
Orgel: Ciacona in d, J. Pachelbel
Ontsteken kaarsen, meditatief orgelspel: Psalm 90
Begroeting door de ouderling van dienst
VOORBEREIDING
Lied (staande): LB 513
Stilte, waarna Nieuwjaarswens en Bemoediging
Kyriegebed met gezongen Kyrie LB 301g
DIENST van het WOORD
Gebed
Schriftlezing: Esther 4
Lied van verwondering (z.o.z.)
Overweging
Lied (staande): LB 900
DIENST van de GEBEDEN
Gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Lied (staande): Laat ons zingen (z.o.z.)
Zegenbede (met gezongen Amen)
Orgel: Fuga in d, BWV 539, J.S. Bach

Lied van verwondering (melodie LB 302)
1. Wij leven van verwondering
En uit een diep vermoeden,
Dat in en om ons leven heen,
Een hand ons wil behoeden.
Dat er een hart is dat ons draagt,
Dat er een stem is die ons vraagt,
Dat God ons leidt ten goede.

2. Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden.
Dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden,
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

3. Wij leven het mysterie uit,
de waarheid, ongemeten.
Dat al ons denken bovenuit,
in ons een heel diep weten,
Weet dat een hand ons leven draagt,
Dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Laat ons zingen (melodie LB 769)
1. Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent.
Van de mens die uit wil stromen,
en zich naar de ander wendt.
Van de God die met ons meetrekt,
en ons licht en leven zendt.

2. Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt.
In de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt.
Die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.

3. Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt.
Dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
Hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

