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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
DIGITALE OUDEJAARSAVONDDIENST 
 
VRIJDAG 31 DECEMBER 2021 
 
M.M.V. AUKE DE BOER EN GEMEENTELEDEN 
 

 
MUZIKAAL WELKOM 

 
Variaties over ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: PSALM 90 

 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen;  
wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond  
van Uw beloften en van Uw verbond. 
 
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. 

 
GEDICHT: OUD EN NIEUW – JAAP ZIJLSTRA 

 
Hemelse Vader, 
wat zouden wij beginnen 
met het licht in onze ogen, 
de taal in onze mond, 
de gloed van ons hart, 
het werk van onze handen, 
als U ons niet troost 
met uw zegen, 
als U het nieuwe jaar niet kroont 
met uw goedheid. 
 
Eerbiedig zeggen wij U dank 
voor alle zegeningen van het afgelopen jaar, 
voor uw nabijheid. 
Ook voor de toekomst mogen wij weten: 
naar uw belofte 
gaat U met ons mee, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van ons leven, 
tot aan de voleinding van de wereld. 
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Dank dat U ons vraagt 
uw medewerkers te zijn, 
maak ons tot een zout 
dat de samenleving doortrekt 
en smakelijk maakt, 
maak uw gemeente tot een licht 
dat mensen verlost 
van donkere gedachten 
en duistere praktijken. 
Tot glorie van U, onze Schepper, 
tot vrede en vreugde 
van al het geschapene. 

 
ZINGEN: UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN 

 
Uren, dagen, maanden, jaren 
vliegen als een droom voorbij  
en ik vind om te bewaren  
niets dat hier op aarde blijft. 
Op de wegen die wij lopen  
blijft een voetstap niet bestaan. 
Al het heden wordt verleden  
ooit wordt daaraan recht gedaan. 
 
Uren, dagen, stil of heftig, 
met hun blijdschap en verdriet –  
welke pijn mij ook zal treffen,  
God, mijn God, verandert niet. 
Als ik alles los moet laten,  
blijf ik lopen aan Zijn hand,  
kijk ik naar de hemel boven:  
in mijn eeuwig vaderland. 

 
GEBED 
 
ZINGEN: O GOD DIE DROEG ONS VOORGESLACHT 

 
O God, Die droeg ons voorgeslacht,  
in nacht en stormgebruis,  
bewijs ook ons Uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons Tehuis! 
 
De schaduw van Uw troon omsloot  
Uw heiligen weleer,  
bij U beveiligd is ons lot  
en zeker ons verweer. 
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1E LEZING: PSALM 90 VERS 2 T/M 6 BIJBEL IN GEWONE TAAL 
 
God, u bent er altijd geweest. 
U was er eerder dan de bergen, 
al voordat de aarde bestond. 
U was er al voordat alles begon, 
en u zult er altijd zijn. 
Ons leven gaat snel voorbij 
U laat de mensen sterven, 
u laat ze weer tot stof vergaan. 
Voor u is duizend jaar niet meer dan één dag, 
niet meer dan vandaag of gisteren, 
of een paar uur in de nacht. 
U maakt zomaar een eind aan ons leven. 
Het gaat zo snel voorbij als een droom. 
Het is net als gras dat verdwijnt. 
Het gras komt ’s morgens op. 
Het groeit en bloeit, 
maar ’s avonds verdort het. 

 
ZINGEN: GIJ ZIJT VAN VOOR GIJ ZEE EN AARDE 

 
Gij zijt, van voor Gij zee en aarde  
hebt door Uw Woord bereid,  
altijd Dezelfde, Die Gij waart,  
de God der eeuwigheid! 
 
En duizend jaar gaan als de dag  
van gisteren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwaak, die verdween. 

 
2E LEZING: PSALM 90 VERS 10 T/M 15 BIJBEL IN GEWONE TAAL 

 
Ons leven duurt maar zeventig jaar, 
of tachtig jaar als we sterk zijn. 
En alles wat we doen, is moeilijk en zwaar. 
Het leven is zo voorbij, 
en dan zijn we verdwenen. 
Wij begrijpen niet hoe groot uw woede is, 
daarom hebben we nooit genoeg eerbied voor u. 
Leer ons blij te zijn met elke dag, 
zodat we wijze mensen worden. 
Heer, heb medelijden met ons 
Kom weer bij ons, Heer. 
Heb medelijden met ons, 
laat ons niet langer wachten. 
Laat ons elke ochtend uw liefde zien! 
Dan zullen we voor u juichen en zingen, 
elke dag weer. 
U hebt ons veel laten lijden. 
Geef ons nu veel vreugde, 
zodat we al die ellendige jaren vergeten. 
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ZINGEN: DE TIJD DRAAGT ALLE MENSEN VOORT 
 
De tijd draagt alle mensen voort  
op zijn gestage stroom;  
ze zijn als gras, door zon verdord,  
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, Die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een Gids in storm en nacht  
en eeuwig ons Tehuis! 

 
VERKONDIGING 
 
MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT 

 
Koraalbewerking over LvK 396 ‘Het oude jaar is nu voorbij’ van J.S. Bach. 

 
ZINGEN: DOOR GOEDE MACHTEN STIL EN TROUW OMGEVEN 

 
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. 
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij Zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bittere beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit Uw goede, Uw geliefde hand. 
 
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
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. 
 
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. 
 
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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ONZE VADER 
 
ZINGEN: GOEDE HERDER ALS WIJ SLAPEN 

 
Goede Herder, als wij slapen,  
heel deze nacht,  
waak dan over al Uw schapen,  
heel deze nacht;  
dat wij dromen zonder zorgen,  
veilig rusten tot de morgen,  
lieve God bij U geborgen,  
heel deze nacht. 
 
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,  
bij dag en nacht,  
engelen steeds om ons heen zijn,  
bij dag en nacht,  
dat de doden bij U leven,  
eeuwig in Uw licht geheven ,  
allen door Uw trouw omgeven,  
bij dag en nacht. 

 
ZEGEN 
 
MUZIKAAL UITGELEIDE 

 
My  soul, praise the Lord’ (LvK 470 ‘Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God’, maar 
ook de melodie van het kerstlied ‘In Bethlehems stal lag Christus de Heer’) 

 


