
 

 

 

  

Liturgie op Oudejaarsavond 2021 en Nieuwjaarszondag  2 januari 2022   

 

  
Ouderling van dienst: F. van Ooik 
Diaken van dienst: Jenny Tjallingii 
Lector: H de Vegt 
M.m.v.: Aafke Koops – van der Sluis 
Organist: F. Tjallingii 
Voorganger: W. Baas 
Collecten: Diaconie; Pastoraat 
Kerk TV: W. Winters 
 
orgelspel 
 
welkom 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Luisterlied Psalm 42: 1, 3  
42:1 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
42:3 
Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
stilte 
woorden aan het begin 
 
Oudejaarsavond 2021 
 
“Heer, wees mijn Gods op heel mijn levenspad”  
https://www.youtube.com/watch?v=yyvMU9CazVA  
1. 
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, 
Wees Gij mijn Gids. 
Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor, 
Dan ben ’k gerust. En veilig volg ’k Uw spoor. 
3  
Nu aan Zijn hand, dwaal ’k nimmer van den weg, 
Hij is mijn Gids. 
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg, 
Leidt mij mijn Gids. 
Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 
’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht. 
 
 
 

  
Gebed “Wek in ons” 
 
We gaan luisteren naar het lied: 
Hoor Jij De Vogels Nog Fluiten Christian Verwoerd 
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c  
Hoor jij de vogels nog fluiten? 
Zie jij de boog nog in de wolken staan? 
Of zit je hoofd zo vol gestopt 
Waardoor je onbereikbaar wordt 
Waardoor de zegeningen steeds aan jou 
voorbijgaan? 
 
De dief is bezig met stelen 
Hij rooft de vreugde uit je leven weg 
Toch is het mog'lijk in de strijd 
Dat je van binnen wordt verblijdt 
Als je alles wat je vast houdt bij Hem neerlegt 
 
Dan mag je het weer zien 
Als je alles bij Hem neerlegt 
Als je alles in Zijn Handen legt 
Kan jij Zijn schoonheid zien 
 
Je mag het dan weer zien 
Alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij jou gegeven heeft 
Je mag het dan weer zien 
 
Dus richt je ogen naar boven 
Ook als de last je zicht vertroebeld heeft 
Want het blijft een zekerheid 
Dat God je hele leven leidt 
O, en dat te weten is wat echte rust geeft 
 
Dan gaat de wereld weer open 
De dingen die je zo vaak hebt gemist 
Een zachte stem in de natuur 
Kleine wond'ren ieder uur 
Die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is 
 
Dan mag je het weer zien 
Als je alles bij Hem neerlegt 
Als je alles in Zijn Handen legt 
Kan jij Zijn schoonheid zien 
 
Je mag het dan weer zien 
Alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij jou gegeven heeft 
Je mag het dan weer zien 
 
O ik mag het nu weer zien 
Nu ik alles bij Hem neerleg 
Nu ik alles in Zijn Handen leg 
Kan ik Zijn schoonheid zien 
 
Ik mag het nu weer zien 
Ja, alle goedheid in het leven 
Alles wat Hij mij gegeven heeft 
Ik mag het nu weer zien (3 x)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yyvMU9CazVA
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Christian+Verwoerd&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTcxMigzWcQq5JxRlFlckpmYpxCWWlSen1qUAgBPhD75JgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXybe5oaHpAhXCyqQKHZTYDK8QMTAAegQIDxAF
https://www.youtube.com/watch?v=ngZeLwK9y-c


 

  
  

Psalm 11: 
“U aanschouwt moeiten en verdriet om het in Uw 
hand te leggen”. 
 
NLB Lied 511 
511:5 
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. 
511:7 
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. 
 
We gaan luisteren: https://youtu.be/0fKs0fBpeH0 
 
Orgelspel 
416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Samenspraak “Groeien met groeipijn” 
 
Gedicht “Hoop” 
 
We gaan luisteren naar het lied “Help me through 
the night” van Roon Staal 
https://www.youtube.com/watch?v=Yr_FHy_9yvA 
  
Help me help me help me through the night 
Help me help me help me de nacht door 
I don't need your help in the daytime 
Ik heb je hulp overdag niet nodig  
Then I got my dreams under control 
dan heb ik al mijn dromen wel in de hand 
Call me a looser or a clown who turned his world so 
upside down 
noem me een loser of een clown die de wereld op z’n 
kop zet 
That I need help so help me help me through the 
night 
Dat ik je hulp behoef help me help me help me de 
nacht door 
 
 

  
 
Show me, show me show me there is light 
Laat me zien, laat me zien, laat me zien dat er uitzicht 
is  
Show me there's a reason for tomorrow 
laat me zien dat er een noodzaak is tot een nieuwe 
dag 
Then I got my self under control 
dan krijg ik me zelf wel weer in de hand 
Call me a looser or a clown who turned his world so 
upside down 
noem me een loser of een clown die de wereld op z’n 
kop zet 
That I need help so help me help me through the 
night 
Dat ik je hulp behoef help me help me help me de 
nacht door 
Tell me tell me tell me all is well 
Vertel me vertel me vertel me dat alles goed is 
Just explain the sense of all the suffering 
Leg me eens de zin van al dit lijden uit 
Then I got my self under control 
dan krijg ik me zelf weer in de hand 
Call me a looser or a clown who turned his world so 
upside-down 
noem me een loser of een clown die de wereld op z’n 
kop zet 
That I need help so help me help me through the 
night 
Dat ik je hulp behoef help me help me help me de 
nacht door 
Call me a looser or a clown who turned his world so 
upside-down 
noem me een loser of een clown die de wereld op z’n 
kop zet 
That I need help so help me help me through the 
night 
Dat ik hulp behoef help me help me de nacht door. 
 
We luisteren naar het lied “Ik zal er zijn” van Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 
IK ZAL ER ZIJN 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F0fKs0fBpeH0&data=04%7C01%7C%7C3ed435a673a8452d0d9208d9cabeb474%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637763742684124416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EptdlZsQQhevqWU2Kezim%2FXD%2BvTIvP2CSbmgOehLxZA%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=Yr_FHy_9yvA
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg


 

  

  
Orgel  

 

Slotlied: NLB Lied 913 

Wat de toekomst brengen moge 

913:1 

Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

913:2 

Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 

913:3 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandelen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

913:4 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

Orgelspel  

 

  
Nieuwjaarszondagochtend 
Nieuwjaarsmorgen 2 januari 2022 
De eerste zondag van 2022, zondag 2  januari  
Aanvang: 10.00 uur  
Ouderling van dienst: D. Heddema 
Diaken van dienst: Jo Lonsain 
Lector: D. Heddema 
Voorganger: W. Baas 
Vleugelbespeling: Annette Couprie (jouw stukken 
arceer ik geel) 
Collecte: Diaconie; Open kerk activiteiten. 
 
Klavierbespeling 
 
welkom 

aansteken van de liturgiekaars 
 
Eerste lied “God heeft het eerste woord” 
https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o 
God heeft het eerste woord 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen 
Hij spreekt nog altijd voort 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen 
riep Hij ons reeds bij nam, 
Zijn roep wordt nog gehoord 
 
God heeft het laatste woord 
Wat Hij van oudsher zeide 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin 
 
stilte 
woorden aan het begin 
 
“De Heer sloot de deur achter hem”. 
 
“En de zon ging over hem op”. 
 
Klavierbespeling  
In het begin lag de aarde verloren, 
in het begin in de duisternis. 
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren, 
't licht dat vandaag onze dag nog is. 
 
In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden, 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
 
In het begin kwamen vogels gevlogen, 
in het begin werd hun lied al gehoord. 
Vissen in 't water, wat leeft op het droge: 
God schiep de dieren elk naar zijn soort. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o


 

  
  

In het begin riep God mensen tot leven, 
in het begin was het woord in hun mond. 
Wat was het goed om op aarde te leven, 
wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
We luisteren naar Avalon - Renew Me 

https://www.youtube.com/watch?v=juMg_9Jo3aw 
 
Why am I such a dusty window 
For your light to shine through? 
Why am I just a tiny star 
In a sky already blue? 
Why do I offer everything 
With my heart closed like a fist? 
I want to love You better than this 
Why do I live like I'm in chains 
When You have set me free? 
And why do I have to break Your heart 
Before I fall to my knees? 
I know it's time to pray for change 
Give all I have to give 
I want to love You better than this 
So renew me 
Remake me 
Undo me 
Unbreak me 
Come into the empty spaces 
Of my broken places 
And consume me 
Complete me 
Pursue me 
Redeem me 
Let Your Holy Spirit living through me 
Renew me 
I need Your power to renew me, Lord, yeah 
I need to know Youre moving through me, Lord 
I need You as my refuge 
My first and last resort 
Be the river always running 
Through my deepest thoughts 
Keep me in Your arms 
'Cause even when I drift 
I want to love You better than this 
So renew me 
Remake me 
Undo me 
Unbreak me 
Come into the empty spaces 
Of my broken places 
And consume me 
Complete me 
Pursue me 
Redeem me 
Let Your Holy Spirit living through me 
Renew me 
My life bending to Your will 
Seeking You until I'm more and more like You 
 

 
 
Klavierbespeling 
Op bergen en in dalen 
en overal is God 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven, daar is God 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen, daar is God 
Omlaag en hoog verheven 
ja, overal is God 

 
Zijn trouwe vaderogen 
zien alles van nabij 
Wie steunt op zijn vermogen 
die dekt en zegent Hij 
Hij hoort de jonge raven 
bekleedt met gras het dal 
heeft voor elk schepsel gaven 
Hij zorgt voor ‘t gans heelal 

 
GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR 

 
We lezen deze zondag in de Bijbel Lucas 2: 
De toewijding van Jezus in de tempel 
22Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van 
Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar 
Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden, 23 
zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke 
eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden 
toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de 
wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven 
of twee jonge gewone duiven. 
25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. 
Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag 
naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, 
en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem 
door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou 
sterven voordat hij de messias van de Heer zou 
hebben gezien. 27Gedreven door de Geest kwam hij 
naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar 
binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de 
wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn armen en 
loofde hij God met de woorden: 
29‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals U hebt beloofd. 
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
31die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 
33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er 
over Hem werd gezegd. 34Simeon zegende hen en 
zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in 
Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist 
zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken 
wordt, 35en zelf zult u als door een zwaard doorstoken 
worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht 
komen.’ 
 
we luisteren naar Jan Smit op de piano met Wat 
de toekomst brengen moge 
wat de toekomst brenge moge - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=r5zQgBZ-s9Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=juMg_9Jo3aw
https://www.youtube.com/watch?v=r5zQgBZ-s9Y
https://www.youtube.com/watch?v=r5zQgBZ-s9Y


 

Overdenking bij Simeon 
 
We gaan eerst eens luisteren naar een lied voor 
vernieuwing: 
Larissa Baak - Vernieuw in ons, o God | Petrus in 
het land | KRO-NCRV - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo 
858:1 
Vernieuw in ons, o God, 
uw liefde, lentelicht. 
Herstel ons naar uw beeld en strijk 
het kwaad uit ons gezicht. 
858:2 
Beadem ons, o Geest, 
met wonderlijke kracht, 
dan opent zich het leven weer, 
een bloem in volle pracht. 
858:3 
Geef ons, o Christus, deel 
aan levenslang geluk. 
Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
dat slaat geen dood meer stuk. 
858:4 
Drie-enig God, vervul 
wat U ons hebt beloofd, 
na al ons zoeken U te zien, 
dan staan wij oog in oog. 
 
Overdenking II 
 
Klavierbespeling “De Kracht van Uw liefde”  

De Kracht van Uw liefde  
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen 
kan. En elke dag mag leven door de kracht van Uw 
liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 
 

  
Gedicht Hoop 
 
Onze gebeden 
 
Collecten 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je gaan 
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRk
Q 
416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Klavierbespeling Zegen mij  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ

