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Zingen: Psalm 90: 1 en 3 

 1.  Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

  de zekerheid van allen die U vrezen. 

  Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

  wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

  Wij mogen bouwen op de vaste grond 

  van uw beloften en van uw verbond. 
 

 3.  O Here God, Gij wendt het mensenleven 

  om het weer aan het stof terug te geven. 

  Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 

  Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 

  als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 

  gelijk de dag van gist'ren die vervloog. 
 

Zingen: Psalm 90: 6 en 8 

 6.  Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 

  is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 

  't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 

  dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 

  Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 

  dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 

 8   Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

  en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

  Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

  O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

  Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

  het werk van onze hand, bevestig dat 
 

Schriftlezing Fillipenzen 3: 7-21 
7 Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies 
gaan beschouwen. 8 Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het 
kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. 
Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval 
weggegooid. Ik wilde Christus winnen 9 en één met hem zijn – niet 
door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door 
die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. 
10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik 
wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de 
hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.12 Niet dat ik al zover 
ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat 
te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 
Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, 
maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op 
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 wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs 
waartoe God mij door Christus Jezus roept. 15 Hierop moeten wij ons 
allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders 
over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder 
geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.17 Volg mij na, 
broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld 
dat wij u gegeven hebben. 18 Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu 
zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis 
van Christus 19 en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun 
buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht 
op aardse zaken. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en 
van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met 
de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal 
hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.  
 

Zingen: Gezang 398: 1,6 en 7 

 1  Door goede machten trouw en stil omgeven, 

  behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

  zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

  en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 

 6  Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

  de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

  laat ons dan allerwege horen stijgen 

  tot lof van U het wereldwijde lied. 
 

 7  In goede machten liefderijk geborgen 

  verwachten wij getroost wat komen mag. 

  God is met ons des avonds en des morgens, 

  is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

Zingen Psalm 121: 1, 3 en 4 

 1. Ik sla mijn ogen op en zie 

  de hoge bergen aan, 

  waar komt mijn hulp vandaan? 

  Mijn hulp is van mijn HERE, die 

  dit alles heeft geschapen. 

  Mijn herder zal niet slapen. 
 

 3. De HEER brengt al uw heil tot stand, 

  des daags en in de nacht 

  houdt Hij voor u de wacht. 

  Uw schaduw aan uw rechterhand: 

  de zon zal u niet schaden, 

  de maan doet niets ten kwade. 
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 4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 

  Hij maakt het kwade goed, 

  Hij is het die u hoedt. 

  Hij zal uw komen en uw gaan, 

  wat u mag wedervaren, 

  in eeuwigheid bewaren. 
 

Zingen Gezang 442 

1.  

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

2.  

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder 

klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons tradt, 

is het rechte pad. 
 

3.  

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

 

4.  

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

Collectes tijdens de dienst: 

1e . Trans World Radio - Trans World Radio wil mensen wereldwijd 

bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Bij de verspreiding 

van het Evangelie maakt TWR naast radio steeds meer gebruik van 

andere media, zoals internet en MP3 spelers. Wereldwijd maakt TWR 

gebruik van 20 grote en duizenden lokale zenders. 

2e. Pastoraat en Eredienst eigen wijkgemeente 

 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerkelijke gebouwen. 

 

De Protestantse Gemeente te Rhenen 

 
wenst u 

 
veel Heil en Zegen 

 
in het nieuwe jaar 


