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Orde van dienst voor oudejaarsavond 2021 – 19.30 uur 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Psalm 90 vers 1 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Antwoordlied: Psalm 90 vers 8 

Gebed om Gods ontferming 

Samenzang: ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ 
   (mel. Lied 292 Herv. Bundel 1938) 

 
1. Uren, dagen, maanden, jaren  
gaan als water door je hand.  
Om te leven en ervaren  
ziet men nauwelijks nog ’t verband 
tussen werken, zorgen, leven.  
Hoe verdelen wij de tijd  
die zo spaarzaam wordt gegeven  
en zo moeiteloos verglijdt.  

2. Sta dus stil bij de fragmenten  
die er werkelijk toe doen.  
Klein- en grootgeluksmomenten  
van elk jaar en elk seizoen.  
Neem de tijd om te genieten,  
geef ook aandacht aan de pijn.  
Tranen zijn om te vergieten  
en daarna weer sterk te zijn. 

 
Bijbellezingen: Genesis 2: 4-7 en Marcus 10: 13-16 
 
Samenzang: Psalm 139 vers 7 en 8 
 
Overdenking 
 
Samenzang: ‘O God van hemel, zee en aard’  

           (Gez. 291, Herv. Bundel 1938) 

1.O God van hemel, zee en aard, 

Gij zijt ons loflied eeuwig waard, 

o liefde, nooit geëvenaard, 

Gij gaaft het al. 

 

2.Wat wij ook gaven, U, o Heer, 

´t keert duizendvoudig tot ons weer, 

wij geven ´t enkel U ter eer, 

Gij gaaft het al. 
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3. O Gij, die onze Schepper zijt,  
wien gans ons hart is toegewijd, 
verleen ons Uw barmhartigheid.  
Gij gaaft het al. 
 

Dankgebed en voorbeden 

 

Samenzang: ‘Ga maar gerust’ - Sytze de Vries 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

Wegzending en zegen 

 

Uittochtslied: Psalm 90a vers 1, 2 en 6 

 


