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OUDJAAR 
 

Zondag 31 december 2017 
 

Voorganger: ds. R.F.J. Beltman 
Gastheer: Joost Stekelenburg 

Lector: Mia Forma 
Diaken: Marjon v.d. Pouw 
Organist: Hugo de Graaff 

Koster: Henk de Vries 
 
Verwelkoming en mededelingen 
 
Bemoediging en groet  
 
Drempelgebed 
 
Lied 121: 1 t/m 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. 

 
2  Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

 
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. 

 
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. 

 
Inleidend woord 
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Gebed 
 
Lied 139: 1, 2, 14 
 
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 

 
2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 
14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Spiegelverhaal: ‘Opgelepeld licht’ 
 
Lied 511: 1, 5, 6, 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. 

 
5  Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 
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. 
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Lezing van Psalm 77 
 

1
Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm. 

2
Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat hij mij hoort. 

3
Op de 

dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel 
laat zich niet troosten. 

4
Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten 

vermoeien mijn geest. sela 
5
U laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen woorden, 

6
ik zie terug op 

voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger, 
7
bij nacht denk ik aan mijn spel 

op de snaren, mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 
8
Zou de Heer voor eeuwig 

verstoten, zou hij niet langer liefhebben? 
9
Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn 

woord voor eens en altijd verstomd? 
10

Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn 
ontferming zich achter zijn toorn? sela 
11

En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer 
dezelfde.’ 

12
Ik denk terug aan de daden van de HEER – ja, ik denk aan uw 

wonderen van vroeger, 
13

overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw 
grote daden. 

14
Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo groot als onze 

God? 
15

U bent de God die wonderen doet, u hebt de volken uw macht getoond, 
16

uw arm heeft uw volk bevrijd, de kinderen van Jakob en Jozef. sela 
17

Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een 
huivering trok door de oceanen. 

18
De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, 

uw pijlen flitsten heen en weer, 
19

uw donder rolde dreunend rond, bliksems 
verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte. 

20
Door de zee liep uw weg, 

door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
21

U leidde 
uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aäron. 

 
Overweging 
 
Lied 248: 1 t/m 4 
 
1  De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

 
2  Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 
3  Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 
4  Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd´ en majesteit. 
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Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Zingend Geloven 1/2 nr. 154: 1, 3  

(wijze: Gezang 485 Liedboek voor de Kerken) 
 
1  Wees, lieve Heer, geprezen, 

omdat Gij wonderbaar 
uw weg ons hebt gewezen 
door heel het oude jaar; 
omdat wij binnen traden 
in uw hoogheil’ge tijd, 
die vol is van genade 
en vol van zaligheid. 
Wij leefden in uw vrede 
tot op de dag van heden,  
Gij zult ons niet begeven. 
O trouwe Heer, bewaar 
lichaam en ziel en leven 
ook in het nieuwe jaar. 

 
3  O Christus, onze tijden 

zijn in uw tijd vervuld. 
Daarom zijn wij verblijd en 
leven hier met geduld, 
wat ons ook moge deren 
vertrouwend, welgemoed: 
dit is een jaar des Heren 
en onze Heer is goed. 
Handel dan met ons allen, 
Heer, naar uw welgevallen. 
Gij die ons zijt genegen, 
maak wat wij wensen waar: 
schenk ons veel heil en zegen, 
Gods heil in ‘t nieuwe jaar. 

 
Zending en Zegen 


