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VOORBEREIDING 
 
Muziek   
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 
 
Zingen: Lied 488 vs 1,2,3 en 4 

 
 
1.Hij werd geboren in de nacht 
   die al het licht heeft voortgebracht, 
   aan zon en maan zijn teugel legt, 
   Hij is de Heer, Hij werd een knecht. 
 
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
   op Hem wordt alle last gelegd, 
   Hij woont temidden van het kwaad, 
   Hij troont in onze lage staat. 
 
4. Hij troont in onze lage staat 
   waar al wat leeft verloren gaat, 
   Hij kwam toen niemand naar Hem riep, 
   dit licht dat zoveel luister schiep. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
v: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God, Gij die staat aan het begin 
    en komt aan het einde 
a: OPEN ONZE OGEN VOOR UW LICHT 
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Zingen: Lied 488 vs 5 
 
5. Dit licht dat in het duister sliep 
   is God die ons bij name riep, 
   Hij roept totdat Hij wordt gehoord, 
   in den beginne was het woord. 
 

SCHRIFT 
 
Groet 
v.  De Heer zal bij u zijn 
g.  DE HEER ZAL U BEWAREN 
                            
Lezing Prediker 9 vs 1 t/m 9 
 
Zingen: Ps 90 vs 1 allen, vs 2 mannen, vs 3 
vrouwen, vs 6 mannen, vs 7 vrouwen, vs 8 allen 
 
 
 

 
 

M. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
   de aarde en de zee gestalte kregen, 
   nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
   een wereld om te wonen heeft gegeven, 
   God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
   van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
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V. 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 gisteren die vervloog. 
 
M. 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. 
 
V. Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here, 
   hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 
   Schenk ons het morgenrood van uw genade, 
   dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 
   Vergun uw volk, na jarenlange druk, 
   nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 
A. 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. 
 
 
 

Overdenking 
 

Orgelspel 
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Zingen: Lied 538 

 
 

2 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 

   is komen uit het water 
   en staan in de woestijn, 
   geen god onder de goden, 

   geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, 

   een mens in wind en vuur. 
 
3 Een mens te zijn op aarde 

   in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, 

   de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, 
   de honger en de dorst, 

   de vragen en de angsten, 
   de kommer en de koorts. 

 
4 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 

   dat is de Geest aanvaarden 
   die naar het leven leidt: 

   de mensen niet verlaten, 
   Gods woord zijn toegedaan, 
   dat is op deze aarde, de duivel wederstaan. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 
Voorbeden, ingeleid door: Lied 266 vs 1 en 2, 
onderbroken door vs 3 en 4 en  
afgesloten door vs 5  
 
Stil gebed 
Onze Vader 
 

 
 
 2. die ons zoekt 

    in het duister, 
    die ons de dag hebt 
    toegezegd, 
    spreek in de stilte 
    tot Uw knecht. 
 
 
 
 

 
 
3. Die ons hoedt   4. ken ons hart, 
    in Uw schaduw,                zo onrustig, 
    onder Uw vleugels      vol van zichzelf 
    toegedekt,       is het verblind, 
    liefde, die ons tot      totdat het rust in 
    leven wekt,      U weer vindt. 

 
5. Kom tot ons 

       als de morgen. 
       Ga over ons op 

   als het licht. 
            Zegen ons met Uw 

 aangezicht. 

 
 
 
Inzameling der gaven 
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Slotlied: (allen gaan staan) Lied 192b  
 

 

 

 
 
 
 

 
Zegen v: ………. 
            a: AMEN  
 
Muziek:  
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Wij wensen u en elkaar een fijne 
jaarwisseling 
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