VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

31 december 2021

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed: Goede God, in de stilte van de avond
komen wij voor Uw aangezicht.
Zie ons staan en aanvaard ons zoals wij zijn.
Laat uw lichtend woord klinken.
Wees hier aanwezig en open ons hart.
Laat Uw lichtend woord klinken.
Kom en bevrijd ons uit het duister.
Geef ons de moed om U te zoeken en er te zijn voor elkaar,
zoals uw zoon, Jezus Christus, er was voor ons.
Amen.
Lied:

Psalm 90: 1 en 2

Psalmgebed

DE SCHRIFTEN
Lezing: Psalm 90 (NBV21)

Oudejaarsdienst

Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Bernard Baakman
Ulbert Hofstra
Paul Visser
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Aanvang: 19.00 uur
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U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.

Maar, kwetsbaar zijn wij als het gras.
Zal jouw hand ons bewaren?
Zo onherbergzaam soms de weg
en wij verwaaid, verloren.
De haven ver, de stroom verzand,
jouw stem niet meer te horen.

Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.

Ben jij van ooit en voor altijd?
Ook als wij steeds verdwalen?
Wees ons een lied in die woestijn.
Leer ons dat lied herhalen.

Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beëindigen onze jaren in een zucht.
Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Jij was, jij bent, jij zult er zijn.
Jouw woorden, ooit gegeven.
Bevestig ons in onze kracht.
Leer ons jouw woorden leven.

Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Meditatie
Lied:

Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
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GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat U ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.

Collecten: Gecombineerde collecte voor Kerk-in-Actie-project (60%) en voor de
kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

511: 1, 2, 6 en 7

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Zingen: Psalm 90: 3, 4 en 8

Orgelspel

Lezing: Psalm 90 (uit liedbundel 'Psalmen anders'; tekst Margreet Spoelstra)
Van ooit was jij en voor altijd
de haven waar wij meren.
Vanaf de schepping, door de tijd,
als stormen ons bezeren

*

was jij, ben jij en zul jij zijn,
één dag of duizend jaren.
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Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst oudjaar 2021'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

