
Donderdagvond 31 december 2020 (Oudejaarsavond) – ds. Chris Koole 

Jaap den Besten, organist 
Zanggroep bestaande uit Tilly Koetsier, Marijke Rijneveld, Aad de Winter en Arend Rijneveld 

Op deze avond ruimte voor stil gebed en een Te Deum laudamus. Het laatste als een 
gemeenschappelijke uiting van lof en dank aan God. Voor de goede dingen, die we van Hem 
ontvingen in de loop van het jaar, dat op het punt staat te eindigen.  

 

Stilte 

Welkom 

Aanvangslied: Dat Christus ons (Sytze de Vries, John Scott) 

1   Dat Christus ons voor ogen staat                                                                                                             
dit lieve leven lang:                                                                                                                                            
vanaf ons onbewust begin                                                                                                                      
geeft Hij de dagen doel en zin,                                                                                                         
beheert ook onze angst.  

 
2   Maak Hem de bron van al ons doen,                                                                                                            

ons leven rust in Hem,                                                                                                                     
fontein die uit God zelf ontspringt.                                                                                                                      
Hij, liefdesbron waaruit ik drink,                                                                                                      
geeft ook ons bidden stem.  

 
3   Dat Hij ons vergezicht mag zijn                                                                                                                     

in denken en in doen,                                                                                                                                      
licht voor ons innerlijk gezicht                                                                                                                         
als weerglans van het eeuwig licht,                                                                                                           
als klare morgenster. 

 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is de Naam van de Heer  
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft  
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Gebed op oudejaarsavond 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31b-39 

31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 
Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er 
staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan 
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 
39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 



Lied: Door goede machten (NLB 511: 1-4) 

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. 

 
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. 

 
3   En wilt Gij ons de bitt're beker geven 

 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 

 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

 
4   Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

 
om deze wereld en haar zonneschijn, 

 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 

 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 
 
Overdenking 
 

Zingen:  Laat warm en stil (NLB 511: 5-7) 

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. 

 
6   Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

 
laat ons dan allerwege horen stijgen 

 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

 
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. 

 

Overdenking 
 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed  met daarin Te Deum laudamus: U, God, loven wij (NLB 411) 

U, God, loven wij!                                                                                                                                                    
U, Heer, prijzen wij!                                                                                                                                               
Vol zijn hemel en aarde                                                                                                                                       
van uw grote heerlijkheid!                                                                                                                                 
 



U, Vader, onmetelijk in majesteit,                                                                                                                     
U, enig geboren Zoon,                                                                                                                               
waarachtig en hoog verheven,                                                                                                                             
U, heilige Geest, de Vertrooster.                                                                                                                       
U willen wij prijzen iedere dag,                                                                                                                        
Uw naam verheerlijken voor altijd.                                                                                                                          
Op U, Heer is onze hoop gevestigd.                                                                                                       
Beschaam ons niet in eeuwigheid. 

Voorbeden… 
Stilte voor persoonlijk gebed 
Onze Vader (samen hardop gebeden) 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil 

geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en 

vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 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. 

 

Inzameling van gaven, bestemd voor de Hoeksteen 

 

Uitleiding  

Slotlied: O God die droeg ons (NLB 90a) 

1    O God, die droeg ons voorgeslacht, 

 
in nacht en stormgebruis, 

 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 

 
wees eeuwig ons tehuis! 

 
2    De schaduw van uw troon omsloot 

 
uw heiligen weleer, 

 
bij U beveiligd is ons lot 

 
en zeker ons verweer. 

 
3    Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 

 
hebt door uw woord bereid, 

 
altijd dezelfde, die Gij waart, 

 
de God der eeuwigheid! 

 
4    En duizend jaar gaan als de dag 

 
van gist'ren voor U heen, 

 
een schaduw, een gedachte vaag, 

 
een nachtwaak, die verdween. 

 
5    De tijd draagt alle mensen voort 

 
op zijn gestage stroom; 

 
ze zijn als gras, door zon verdord, 

 
vervluchtigd als een droom. 

 
6    O God, die droeg ons voorgeslacht 

 
in tegenspoed en kruis, 

 
wees ons een gids in storm en nacht 

 
en eeuwig ons tehuis! 

 



Zending en zegen  

Ga heen in vrede, hef uw hart omhoog naar God en ontvang zijn zegen.                                                                                                                                                                       

De Heer zegene u en behoede u,                                                                                                              

de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig,                                                            

de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.   

A.: Amen 

 
Lied: Woon in mijn dromen(LLvO I: 54) 

1   Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,                                                                                    

want niets is mij liever, geen mens die ik ken,                                                                                         

mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,                                                                                                 

het licht, waar ik wakend en slapend op wacht 

2  Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.                                                                          

Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,                                                                                          

als vader, als moeder, met mij kind aan huis.                                                                                         

Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 

3  Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,                                                                             

mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,                                                                                        

mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,                                                                                              

Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 

4  Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,                                                                             

een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.                                                                                                   

In U is toch alles wat waarde bevat?                                                                                                          

Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat. 

5  Als hier op aarde de strijd is gedaan,                                                                                                           

zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!                                                                                           

Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:                                                                         

wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij. 

 

Stilte 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Er is één collecte bij de uitgang, bestemd voor De Hoeksteen. 


