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MUZIEK 
 
WELKOM  
 
We gaan staan 
 
OPENINGSLIED: ’Trektocht door de tijd’  
tekst Alfred C. Bronswijk; melodie lied 536  
(‘Alles wat over ons geschreven is’)  
 
1. Wij maken hier een trektocht door de 
tijd,  
en onze voeten zoeken vaste wegen,  
de rechte paden tussen vloek en zegen,  
de horizont achter de eindigheid.  
 
2. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.  
En onze ogen speuren in het duister  
naar vonken van uw glans en luister,  
een ster, een vuurvlam, in de wildernis.  
 
3. Wij tellen dagen naar wat komen gaat,  
en onze harten vullen zich met leven,  
met de beloften ooit de mens gegeven,  
dat U het bent die in ons midden staat.  
 
4. Wij leven tastend op uw toekomst aan  
en onze monden spreken van de dromen,  
van visioenen, werelden die komen.  
Heer, maak ons klaar om met U mee te 
gaan. 
 
STILTE 
 
BEGINWOORDEN 
v: Ons begin, ons leven en onze voltooiing  
 zijn bij de Ene,  
 die is voordat wij konden vermoeden,  
 en de wereld liefheeft  
 voor wij er een stap konden zetten.  
a:  Nooit laat Hij ons los,  
 wij horen bij Hem. 
 Met trouw en liefde is Hij ons nabij: 
 nu, morgen en altijd.  
 Amen.  
 
We gaan zitten 

 
GEBED 
 
INLEIDING op het volgende lied:  
Dietrich Bonhoeffers ‘Von guten Mächten 
treu und still umgeben’ 
 
ZINGEN: Lied 511: ’Door goede mach-
ten’, 1+2 gezongen, 3 voorgedragen,  
4+5 gezongen, 6 voorgedragen  
en 7 gezongen 
 
LEZEN: Psalm 91 
 
1Wie in de beschutting van de Allerhoog-
ste woont en overnacht in de schaduw van 
de Ontzagwekkende, 2zegt tegen de 
HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn 
God, op U vertrouw ik.’ 3Hij bevrijdt je uit 
het net van de vogelvanger en redt je van 
de dodelijke pest, 4Hij zal je beschermen 
met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je 
een toevlucht, zijn trouw is een veilig 
schild. 5 De verschrikking van de nacht 
hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die 
overdag op je afvliegt, 6noch de pest die 
rondwaart in het donker, noch de plaag die 
toeslaat midden op de dag. 7Al vallen er 
duizend aan je linkerzijde en tienduizend 
aan je rechterhand, jou zal niets overko-
men. 8Open je ogen en zie hoe wie kwaad 
doen worden gestraft. 9U bent mijn toe-
vlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Al-
lerhoogste, 10zal het kwaad je niet berei-
ken, geen plaag je tent ooit treffen. 11Hij 
vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over 
je waken waar je ook gaat. 12Hun handen 
zullen je dragen, je voet zul je niet stoten 
aan een steen. 13Leeuw en adder zul je 
vertrappen, roofdier en slang vermorzelen.  
14‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en be-
schermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
15Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de 
nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met 
roem overladen, 16je overvloed geven van 
dagen. Ik zal je redding zijn.’ 
 
ZINGEN: Lied 91a, 1 en 3 



MEDITATIE 

 Enkele gedachten 

 We schrijven op wat we willen achter-
laten in het oude jaar en niet willen 
meenemen naar het nieuwe jaar:  
wat ons tegenzat; wat ons bang 
maakte of verdrietig; waar we spijt van 
hebben; wat ons niet lukte, wat niet tot 
bloei kwam… We bergen deze ano-
nieme maar welgemeende woorden 
voorgoed op in de beschutting van de 
Allerhoogste: in het Woord, in de liefde 
van God: daar waar Christus Zich er-
over zal ontfermen. 

 Uit de Bijbel komen goede woorden 
voort die rondgedeeld worden.  

 Tijdens de ronddeling van deze woor-
den ZINGEN we: lied 313, ‘Een rijke 
schat van wijsheid’, 1, 4 en 5 

 
GEBEDEN  
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
 

WE BIDDEN TOT DE HEER OM ZEGEN 
 

SLOTLIED (staande): lied 263,  
‘Wees Gij mijn toevlucht’  
Tijdens het zingen van het laatste couplet 
lopen we naar de uitgang. Daar ontvang 
je, als je wil, van de voorganger een per-
soonlijke zegen om hiermee het nieuwe 
jaar te betreden.  

 

 
Collectedoelen:  
 
1. De eerste rondgang is voor de Diaconie, en wel voor de Diaconie Algemene middelen  
In dit voorbije jaar hebben veel gemeenteleden tijd en aandacht geschonken aan een ander: 
diaconie ten voeten uit. De diaconale collecte in deze laatste viering van het jaar is bestemd 
voor de algemene middelen van de Diaconie. U steunt daarmee het totale werk van de 
Diaconie. 
 
2. De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/Kapel Hoog Soeren (o.a. Pastoraat  
en Onderhoud gebouwen). 
 
3. De derde rondgang is voor de Wijkkas  en wel voor de Kinderkring. 
Door ondersteuning vanuit de wijkkas kunnen veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. 
Vandaag noemen we speciaal de Kinderkring. Tijdens de kerkdienst hebben kinderen van 
de basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg met de dienstdoend pre-
dikant, voor.        


