
              Oudjaar 2021 

           31 december 2021 

                 

In deze vesper: 

Voorganger: Leo van Veen 

Diaken:  Rudy Bieleveld (L) 

Organist: Wim Voorrips 

Lector:  Willie Kok 

Koster:  Tineke van Santen 

 

Woord van welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Orgelspel:  Lied 511: 1, 5 en 7 

 

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.  

 

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.  

 

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. 

 

INLEIDING 

 

   Alle aanwezigen gaan staan. 

 

Gebed: 

v. :   ……………………………… 

a.:   U die Hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. :   ……………………………… 

a.:   God, U die hemel en aarde gemaakt heeft. 

        Die trouw houdt tot in eeuwigheid. 

        En niet laat varen de werken van Uw handen. 

v.:   …………………………………. 

a.:  Amen. 

Alle aanwezigen gaan zitten. 

 

v.: 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, waarna het orgel Lied 215 (‘Ontwaak, o mens, de dag 

breekt aan’) speelt. 

 



Orgelspel:   Lied 215: 1, 3, 5 en 7  (‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’) 

 

1.  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,         3.  Al wat geliefd is en vertrouwd, 

     die u Gods liefde doet verstaan       het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 

     als nieuw, nu gij door slaap en nacht       met glans en heerlijkheid verguld, 

     weer ’t leven vindt, verstand en kracht.      want het bestaat in Gods geduld. 

 

5.  Houd dan de hemel in het oog,  7.  Maak in uw liefde ons Heer, bereid 

     maar hef uw hart niet al te hoog;       voor licht en vrede in eeuwigheid! 

     op aarde hier, op aarde thans        En dat ons leven iedere dag 

     ziet gij een bovenaardse glans.       als ons gebed U loven mag. 

 

1e Lezing:   Jesaja 51: 6 - 8 
6 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. 
7 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. 8 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. 

 

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. 

 

2e lezing: Prediker 3: 1 - 8 

3 1 Voor alles wat er gebeurt is er een uur, 

     een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 

  2  Er is een tijd om te baren 

     en er is een tijd om te sterven, 

     een tijd om te planten 

     en een tijd om te rooien. 

  3  Er is een tijd om te doden 

     en een tijd om te helen, 

     een tijd om af te breken 

     en een tijd om op te bouwen. 

  4  Er is een tijd om te huilen 

     en een tijd om te lachen, 

     een tijd om te rouwen 

     en een tijd om te dansen. 

  5  Er is een tijd om te ontvlammen 



     en een tijd om te verkillen, 

     een tijd om te omhelzen 

     en een tijd om af te weren. 

  6  Er is een tijd om te zoeken 

     en een tijd om te verliezen, 

     een tijd om te bewaren 

     en een tijd om weg te gooien. 

  7  Er is een tijd om te scheuren 

     en een tijd om te herstellen, 

     een tijd om te zwijgen  

     en een tijd om et spreken. 

  8  Er is een tijd om lief te hebben 

     en een tijd om te haten. 

     er is een tijd voor oorlog 

     en er is een tijd voor vrede. 

 

l.   Lof zij U, Christus. 

a.  In eeuwigheid. Amen. 

 

OVERDENKING 

 

Orgelspel:   Lied 513: 1 - 4       ‘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. 

 

Wij staan stil bij het afgelopen jaar en steken de kaars van het nieuwe jaar aan. 

Daarna blazen we de kaars van het oude jaar uit. 

v.:  In Jezus hebben we hoop gekregen, 

      Hoop op vrede, gerechtigheid en gelijkheid. 

      God, 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”. 

      Omdat die hoop er ook voor 2022 is, steken we een kaars aan voor het nieuwe jaar.  

      (Daarna wordt de kaars van het oude jaar uitgeblazen.) 

 

v.:  Iedereen heeft nu de gelegenheid om een kaars aan als steken als teken van hoop en  

      verwachting voor het nieuwe jaar.  

Het orgel speelt intussen: 

Ubi caritas et amor,  

ubi caritas, Deus ibi est.  

 

DANK- EN VOORBEDEN    

v. : ………………………………. 

 ……………………………… 

a..:   Amen 



Persoonlijk gebed in stilte 

v. : Hoor ons wanneer wij in stilte wat in onze gedachten leeft aan U voorleggen.  

 

‘Onze Vader’: 

v. : Laat ons dan 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. 

 

Zegen en zending: 

v. : ………………………………. 

 ……………………………… 

a.:  Amen. 

 

 

De aanwezigen verlaten de kerk terwijl het orgel speelt, maar voel u vrij om nog een poosje te blijven 

zitten en rustig uw gedachten te overwegen alvorens in stilte de kerk te verlaten. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Er is één collecte bij het verlaten van de kerk voor kerkvoogdij en diaconie tezamen. Gaarne 

verzoeken wij u een gift over te maken naar bankrekening-nr NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK 

Herv. Gemeente Ammerstol. Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

 

 

Op zondag 2 januari 2022 is er een Dienst van Woord, Gebed en Zang. Voorganger is mw ds M. 

Kwant uit Bodegraven. 

 

 

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

 

 

NB: alle diensten zijn alleen te volgen via livestream: Kerk van Ammerstol – YouTube. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

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

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


