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Oudjaar 2021 Hurdegaryp 

 

Mededelingen/Stilte 

 

Intochtslied: Lied 273: 1, 2 en 3 – Loof God, die zegent al wat leeft  
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Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

3 

Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 

een toren in de tijd, 

dat het ten hemel toe moet gaan, 

en gaat in eeuwigheid. 

 

 

Bemoediging en drempelgebed 
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Zingen: Lied 466: 7 – Emmanuël, bewijs uw naam! (lied van de 

maand december)  

 

Emmanuël, bewijs uw naam! 

wees uw belofte, neem ons aan, 

zegen het volk dat vrede wil, 

maak Israël gerust en stil. 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

Woorden bij deze avond  

 

Kyriegebed: Lied 772, gezongen door Lars Gerfen 

 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/jesaja-heeft-eeuwen-geleden-

voorzien-liedboek-lied-

772/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&u

tm_campaign=211204 

 

1 

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 

hoe Gods nieuwe wereld zal zijn. 

De doornstruik maakt plaats voor een groene cipres, 

en de wolf legt zich neer naast het lam, het lam, 

de wolf legt zich neer naast het lam. 
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Dan zingen de bergen en heuvels het uit, 

de volkeren leven in vrede. 

De aarde is vol van de kennis van God, 

zo vol als met water de zee, de zee, 

zo vol als met water de zee. 
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Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt, 

en ouders en kinderen strijden. 
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De aarde is ziek door de schuld van uw volk, 

en de doornstruik verovert het land, het land, 

de doornstruik verovert het land. 
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God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt, 

maak een einde aan onrecht en pijn. 

Dan komt er een wereld van wijsheid en recht, 

waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn, 

uw volk gelukkig kan zijn. 

 

Eerste lezing: Psalm 90 in woorden van ds. Hans Bouma 

 

Zingen: Lied 90a: 1, 2 en 3 – O God, die droeg ons voorgeslacht 

1 

O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 
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De schaduw van uw troon omsloot 

uw heiligen weleer, 

bij U beveiligd is ons lot 

en zeker ons verweer. 
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Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 

 

 

Tweede lezing: Lucas 2:21 

 

Zingen: Lied 528: 1, 3 en 4 – Omdat Hij niet ver wou zijn 
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1 

Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

3 

God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

4 

Wil daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Wees elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

 

Derde lezing: Efeziërs 6: 10-11, 14-17 

 

 

Zingen: Lied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

1 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
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2 

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 

Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4 

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

 

Een paar woorden bij de overgang van het oude naar het nieuwe 

jaar…. 

 

 

Muziek 

 

 

Zingen: Lied 511: 1, 2, 5 en 7 – Door goede machten trouw en stil 

omgeven 

1 

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. 
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2 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

Gebeden  

 

Collecte aankondiging 

 

 

Slotlied: De frede fan ‘e greiden 

 

De frede fan ‘e greiden wês oer dy, de frede fan mar en lân; 

de frede fan ‘e loften wês oer dy, de frede fan waad en strân. 

Djippe frede mei komme oer dy. 

Mei Gods frede no groeie yn dy. 

 

 

 

Zegen  


