
Begroeting door:  Mevr. L. Bodewitz en mevr. J. Fransen     
Voorganger:    Ds. G. Kajim 
Organist:  Dhr.  P. Flens 
Ouderling:   Mevr.  J. Alberts 
Diakenen:  Mevr. G. Venema en mevr. N. van der Kamp 
Lector / Lectrice Mevr. D. Post 
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Orde van dienst  
  

Luiden van de klok   
  
Stilte 
  
Aansteken kaarsen 
  

Zingen: Uren, dagen, maanden, jaren  
  

1 Uren, dagen, maanden, jaren,  
   vliegen als een schaduw heen. 
   Ach, wij vinden waar wij staren  
   niets bestendigs hier beneen. 
   Op den weg die wij betreden  
   staat geen voetstap die beklijft. 
   Al het heden wordt verleden,  
   waar Gods toekomst wenken blijft. 
  
2. Uren, dagen, maanden, jaren 
   gaan als water door je hand. 
   Om te leven en ervaren 
   ziet men nauw’lijks nog ’t verband 
   tussen werken, zorgen, leven. 
   Hoe verdelen wij de tijd 
   die zo spaarzaam wordt gegeven 
   en zo moeiteloos verglijdt. 
  
Bemoediging en groet 
V. Vrede voor iedereen hier aanwezig midden in de tijden van zijn     
    of haar leven. Vrede voor iedereen in tijden van vragen. 
G. Vrede voor iedereen in tijden van vertrouwen. 
V.  Vrede voor iedereen in tijden van verdriet. 
G. Vrede voor iedereen in tijden van vreugde. 
V. Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt in al die tijden. 
G. Vrede voor iedereen die God tegenkomt midden in de tijd. 
V. We zijn hier samen in uw naam die is:  
      IK ZAL ER ZIJN, God van alle tijden. 
G. U die was, die is en die zal zijn. Amen.  
  
 



Zingen:  Uren, dagen, maanden, jaren  
  

3 Sta dus stil bij de fragmenten 
   die er werkelijk toe doen. 
   Klein- en grootgeluksmomenten 
   van elk jaar en elk seizoen. 
   Neem de tijd om te genieten, 
   geef ook aandacht aan de pijn. 
   Tranen zijn om te vergieten 
   en daarna weer sterk te zijn. 
 
4 Dat de tijd hier 't al verover',  
   aan geen tijdperk hangt mijn lot.  
   Gij, Gij blijft mij altijd over,  
   Gij blijft eindeloos mijn God.  
   Welk een ramp mij hier ook nader,  
   'k Vind in U mijn rustpunt weêr.  
   Gij blijft in uw' Zoon mijn Vader,  
   wat verander', wat verkeer'.  
 
Inleiding op de dienst 
  

Gebed 
  

Zingen: Ga mee met ons,trek lichtend ons vooruit: 1, 2 en 3 (GotZ 241)  
  

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 
   naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
   Leef op in ons, de mens die leven moet, 
   een die de toekomst heeft die leeft voorgoed. 
  

2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
   gun ons een flits, een teken in de tijd, 
   dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
   en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
  

3 Ga met ons mee. Wie zijn wij zonder U? 
   Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
   Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
   houd steeds in ons de toekomst mens ten doop. 
  

Lezen: Rechters 6: 7-14 
  

Meditatie 
  

Gesprek rond de vraag:  
Hoe was 2019 voor u? En hoe heeft u God ervaren in 2019? 
  
Zingen: Tijd van vloek en tijd  van zegen (melodie: Ps 77) 
  

1 Tijd van vloek en tijd van zegen, 
   tijd van droogte tijd van regen 
   dag van oogst en tijd van nood 



   tijd van stenen tijd van brood. 
   Tijd van liefde nacht van waken 
   uur der waarheid dag der dagen 
   toekomst die gekomen is 
   woord dat vol van stilte is. 
 
2 Tijd van troosten tijd van tranen 
   tijd van mooi zijn tijd van schamen 
   tijd van jagen nu of nooit 
   tijd van hopen dat nog ooit. 
   Tijd van zwijgen zin vergeten 
   nergens blijven nergens weten 
   tijd van kruipen tijd van angst 
   zee van tijd en eenzaamheid. 
  
3 Wie aan dit bestaan verloren 
   nieuw begin heeft afgezworen 
   wie het houdt bij wat hij heeft 
   sterven zal hij ongeleefd. 
   Tijd van leven om met velen 
   brood en ademtocht te delen 
   wie niet geeft om zelfbehoud, 
   leven vindt hij honderdvoud. 
  
Lezen: Rechters 6: 36-40 
  
Meditatie 
  
Gesprek rond de vraag: 
Hoe ziet u 2020 voor u? Durft u de sprong met God te wagen in 2020? 
  
Zingen: Ga met ons op de weg die voor ons ligt: 1, 2 en 3 (DV 327) 
  

1 Ga met ons op de weg die voor ons ligt. 
   Houd dagelijks ons oog en hart gericht 
   op U, op onze wereld, op elkaar;  
   Leid met Uw liefde ons dit nieuwe jaar. 
  
2 De toekomst is voor ons nog onbekend. 
   Laat daarin merken, God, dat U er bent  
   en dat nooit iemand uit Uw zicht verdwijnt,  
   – dat wij voortdurend in Uw aandacht zijn. 
3 God, laat Uw goedheid merken in de tijd,  
   Uw kracht en liefde, Uw barmhartigheid. 
   Open ons voor de kansen die U schenkt,  
   en geef ons uitzicht op Uw Rijk dat wenkt. 

  
Gebeden 

  
Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: PGE)  



  
Zingen: NLB 978: 1, 3 en 4 
  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
   de aarde met haar wel en wee, 
   de steile bergen, koele meren, 
   het vaste land, d'onzeekre zee. 
   Van U getuigen dag en nacht. 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

  
3 Gij hebt de bloemen op de velden  
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   't Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 

  
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 

  
Zegen      
  
Gemeente zingt: Amen, amen 
Zingen: Iona II, 31: 1 en 2 
  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
   Vrede wens ik je toe. 
  

2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Zegen wens ik je toe. 
  

======================================================= 
  

Pelgrimsgebed voor Oudejaarsavond (bij Psalm 121) 
  

Heer, een reiziger ben ik, een pelgrim door mijn tijd. 
Van dag tot dag loop ik; 

ik trek van maand naar maand. 
Nu sta ik opnieuw aan de grens van een  jaar. 

 

Zonder paspoort reis ik, Heer, 
U bent immers het bewijs van mijn identiteit, 

uw Woord is mijn visum; 
U drukt uw stempel op mijn bestaan. 

  

Heer, ik durf naar U op te kijken, 
omdat ik weet dat U op mijn voeten let; 



U kijkt altijd omlaag, 
zodat U mij kunt zien. 

  

Wanneer ik slaap waakt U naast mij 
en wanneer onrust in mij ontwaakt, 

de nacht mij wakker schudt, 
doet U voor mij de sterren aan. 

  

Ik ben een reiziger in uw tijd; 
vanwaar ik kom of waarheen ik ga, 

ik word altijd door U begeleid, 
toen en nu en tot in eeuwigheid. Amen.  

  

(Henk van ter Meije) 
  

 


