
                      OUDJAAR 2020 

         Donderdag 31 december 2020 

 

 
       Gemeente rond de Kerk van Ammerstol1 

 

In deze dienst: 

Leo van Veen, Wim Voorrips, Jannie van den Oever en Ton Bos 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken.  

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

l.     Laten we dit samenzijn beginnen met het aanroepen van God om steun op onze weg door  

       het leven: 

Gebed: 

l.  :   Onze hulp is in de naam van de Heer 

A.:   die Hemel en aarde gemaakt heeft. 

l.  :   Eeuwige God,       

        U die het licht geschapen heeft en de duisternis hebt overwonnen; 

        wij danken U dat Gij ons deze dag hebt bewaard. 

        Wij bidden U: reken ons niet aan wat wij verkeerd deden. 

        Keer ons om naar U, laat ons niet vallen uit uw hand 

        en leid ons op onze weg door het leven. 

A.:   U die hemel en aarde gemaakt heeft. 

        Die trouw houdt tot in eeuwigheid. 

        En niet laat varen de werken van Zijn handen. 

l. :   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, 

        in de gemeenschap van de Heilige Geest.                                                  

A.:  Amen. 

 

Allen gaan zitten. 

 

Als teken van het jaar dat wij gaan besluiten steken wij een kaars aan, een kaars als teken van het 

licht dat God ons gegeven heeft.  

 

Orgelspel:  Lied 528: 1 - 4 

  (‘Omdat Hij niet ver wou zijn’) 

 

1 Omdat Hij niet ver wou zijn     2     Overal nabij is Hij 

is de Heer gekomen.             menselijk allerwegen. 

Midden in wat mensen zijn            Maar geen mens herkent Hem, Hij 

heeft Hij willen wonen.             wordt gewoon verzwegen. 

Refr.: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.         Refr.: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

           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,      4    Wil daarom elkander doen 

aller dingen hoeder,              alle goeds geduldig. 

heeft een menselijk gezicht,             Wees elkaar om zijnentwil 

aller mensen broeder.              niets dan liefde schuldig. 

Refr.: Midden onder u staat Hij die gij niet kent.         Refr.: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

           Midden onder u staat Hij die gij niet kent.                   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

 

1e Lezing:  Jesaja 51: 1 - 3 

Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de rots 

waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent.  

Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen ik hem riep was hij alleen, 

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 

De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar 

wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek 

en lofzang klinken. 

   Jesaja 51: 6 - 8 

Kijk omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt de 

aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die ik breng, zal 

voor altijd blijven en mijn recht zal geen einde hebben. 

Luister naar mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet in het hart draagt. 

Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. Want ze vergaan zoals een 

gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven, de 

redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht. 

 

l.   Dit is het woord van de Heer. 

a.  Wij danken God. 

 

 

Evangelielezing:     Lucas 12: 22 - 29 

Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Om deze reden zeg ik tegen jullie: maak je geen zorgen over jezelf en 

over wat je zult eten, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan 

voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze zaaien niet en oogsten niet, ze 

hebben geen voorraadkamer en geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet 

waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken één el aan zijn levensduur 

toevoegen? Als jullie dus zelfs het geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over 

de rest? Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs 

Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het 

veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal 

hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en 

wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. 

 

l.   Lof zij U Christus. 

a.  In eeuwigheid. Amen. 

 

 

Orgelspel:   Lied 139: 1, 2 en 14   

(‘Heer die mij ziet zoals ik ben’) 

  1  Heer die mij ziet zoals ik ben,   2  Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

      dieper dan ik mijzelf ooit ken,       wie weet mijn wegen zoals Gij? 

      kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,          Gij kent mijn leven woord voor woord, 

      Gij volgt mij waar ik zit of sta.       Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

      wat mij ten diepste houdt bewogen,        Ja overal, op al mijn wegen 

      Ligt alles open voor uw ogen.       En altijd weer komt Gij mij tegen. 



 

14  Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

      toch open voor uw aangezicht. 

      Toets mij of niet een weg in mij 

      mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

      O God, houd mij geheel omgeven, 

      en leid mij op de weg ten leven. 

 

 

           OVERDENKING 

 

 

Orgelspel:   Lied 513 

   ‘God heeft het eerste woord’ (Nieuwjaarslied) 

 

1 God heeft het eerste woord.  2 God heeft het eerste woord. 

   Hij heeft in den beginne     Voor wij ter wereld kwamen, 

   het licht doen overwinnen,     riep Hij ons reeds bij name, 

   Hij spreekt nog altijd voort.     zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3 God heeft het laatste woord.  4 God staat aan het begin 

   Wat Hij van oudsher zeide,     en Hij komt aan het einde. 

   wordt aan het eind der tijden     Zijn woord is van het zijnde 

   in heel zijn rijk gehoord.     oorsprong en doel en zin. 

 

l.: In Jezus hebben we hoop gekregen, hoop op vrede, gerechtigheid en gelijkheid. 

 

Die hoop is er ook voor 2021, daarom steken we een kaars aan voor het nieuwe jaar!  

……… 

 

En blazen we de kaars van het oude jaar uit! 

 

Iedereen heeft nu de gelegenheid om een kaars aan als steken als teken van hoop en verwachting 

voor het nieuwe jaar. 

 

Dank- en Voorbeden    

l.: God, aan het einde van dit jaar komen wij tot U met alles zoals wij als mensen zijn.  

Wij danken U dat wij omringd mogen zijn door bekenden, onbekenden, vrienden en 

geliefden.  

Wij vragen uw steun en kracht als we niet meer zien hoe het met ons en uw wereld verder 

moet, open dan onze ogen zodat wij het licht kunnen zien dat U ons gegeven heeft.  

En als wij geen woorden hebben, open dan onze oren om te luisteren.  

U ziet ons en kent ons. 

Geef ons zoals wij hier samen zijn, en ook hen die hier niet kunnen zijn, de kracht om Uw 

woord te zien en het voorbeeld, dat we met Uw Zoon Jezus hebben gekregen, als leidraad op 

onze weg in het leven na te leven.  

Geef dat wij aan het nieuwe jaar met optimisme mogen beginnen. 

Wees in het bijzonder bij hen die ziek zijn of weten dat het einde van hun dagen nabij is. 

 

Wij roepen U aan, help ons te bidden en onze gedachten te richten op U, ook al begrijpen wij 

uw wegen niet, Gij kent onze weg. 

      Wij danken U voor de gave van het leven en voor alles waarmee U ons zegent.   

Speciaal aan de vooravond van het nieuwe jaar vragen wij U: “blijf bij ons, waar wij ook gaan 

of staan”. 

A.:   Amen 



 

Persoonlijk gebed in stilte 

l.: Hoor ons wanneer wij in stilte onze gedachten aan U voorleggen.  

 

‘Onze Vader’ 

l.: Laat ons bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

A.:   Onze Vader in de hemel,  

Uw Naam worde geheiligd,  

Uw Koninkrijk kome,  

Uw wil geschiede in de hemel zoals op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood,  

en vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren vergeven,  

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

in eeuwigheid.  

Amen. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Wegzending en zegen: 

l. :   Aan het eind van deze vesper gaan we weer naar huis, ieder op zijn eigen weg. Op naar het  

       nieuwe jaar! 

       Ik wens u allemaal een goed en feestelijk uiteinde en een voorspoedig, gezond en gelukkig 2021.  

       Gaan wij met de zegen van God en wensen wij elkaar de vrede van Christus, laten we die  

       samen uitdragen in deze wereld. Weet dat God een ieder zegent en behoedt.                                                                                                                

       Hij doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig, 

       Hij verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons Zijn vrede.   

A:   Amen 

   

Allen gaan zitten. 

 

Orgelspel 

 

Nadat we elkaar hebben begroet, verlaten we de kerk. 

 

 

 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Gaarne vragen we u uw gift over te maken 

naar: bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

Wij wensen u een prettige jaarwisseling en bovenal een gezegend en goed nieuw jaar. 

 

Zondag 3 januari 2021, Driekoningen, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is 

ds Luci Schermers uit Krimpen a/d Lek. 

 

 

 

 
_________________________________ 
1 Liederen: Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

   Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


