
MARANATHAKERK 31-12-2022, AVONDGEBED OUDJAAR 
Voorganger: ds. Wouter Slob; ouderling: Ellen de Feijter; lector: Anja Smit; organist: Arjan Mulder; 

techniek: Paul van der Linden en Floris van Tilburg. 
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen. 

 
 
WELKOM - aansteken van de kaarsen 
 
Zingen: Intochtlied  90a : 1, 2, 3, 4  
 
VOTUM EN GROET 
 
GEBED van toenadering 
 
Zingen: Loflied   505 : 1, 2, 3  
 
GEBED bij de opening van de Schriften 
 
LEZING: Romeinen 8: 31b-39 
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 
Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 
maar Hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles 
schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? 
God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen 
veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, 
meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand 
van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden 
van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of 
vervolging, honger of armoede, gevaar of het 
zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U worden wij 
dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor 
de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk 
dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik 
ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen 
noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar 
in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in 
Christus Jezus, onze Heer. 
 
Zingen:   Lied 751 : 1, 2, 3, 4, 5  
 
LEZING: Lucas 12: 35-40 
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen 
brandend, en wees als knechten die hun heer 
opwachten wanneer hij terugkeert van een 
 
 
 
 
 
 

bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen 
wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de 
heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker 
jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de 
maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig 
degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij 
midden in de nacht of kort voor het aanbreken 
van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had 
geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou 
hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.  Ook 
jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon 
komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 
 
PREEK 
 
Orgelspel  
 
DANKGEBED 
Stil gebed 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 

 
MEDEDELINGEN 
 
Zingen: Slotlied  511 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
       gezongen Amen 


