Liturgie van de Vespers
op de vooravond
van de Oudejaarsdag van 2021

‘Mijn tijden zijn in uw hand’
(Psalm 31:16 – NBG 1951)

Organist: Mannes Hofsink
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman

Begin
Stilte
Aansteken van de kaarsen
Opening

Hymne
Geschreven door Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis in December
1944, mee gezonden met een brief aan zijn jarige moeder en
opgenomen in het Liedboek (511)

2

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

3

En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
(Orgelvers)
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.

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.

Psalmen
v.: Uw zon zal nooit slapen
g.: En de maan u nooit verlaten
v.: Want uw eeuwig licht zal de HEER zijn.
g.: de donkere dagen zullen voorbij gaan
v.: Want een kind is ons geboren.
g.: Een zoon ons gegeven!
v.: Heel de aarde zal het zien
g.: Het heil van onze God
Psalm 8

2

Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3

Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

4

Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna godd’lijk groot.

5

Al wat op aarde is laat Gij
zich buigen voor zijn heerschappij.
De dieren komen in een stoet
hem hoog en breed al tegemoet.

6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis,
want op de aard ’is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit.

Psalm 90 (gemeente en voorganger)
Voorganger:
1

Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
2

Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
3

U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’

4

Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
Allen:

Voorganger:
10
Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
11

Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
12

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Allen:

Voorganger:
17

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 117
Looft, alle volken,
looft de Heer

Lezing
Numeri 6, 22 – 27 (NBV21)
22

De HEER zei tegen Mozes: 23‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij
de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen:
24
“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
25
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u
genadig zijn,
26
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
27
Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de
Israëlieten zegenen.’
Matteüs 28, 16 – 20 (NBV21)
16

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun
had genoemd, 17en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding
voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18Jezus kwam dichterbij en
zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de
aarde. 19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met
jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Woord ter overweging
“Mijn tijden zijn in uw hand” (Psalm 31:16 – NBG 1951)
Moment van inkeer en verstilling

Canticum
De Lofzang van Maria – Lb. 157a

2

Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
wat heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen

3

Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

4

Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken

Gebeden
Voorbede
Stil gebed
Luthers avondgebed
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen

Afsluiting

Gaven
[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15]

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het diaconale project van
De Fontein, De Bron en Nieuwe Kerk:
‘Bianca Couture’ Daarmee willen we een opleiding voor kwetsbare
meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso ondersteunen.

De kerkenraden van De Fontein en de Nieuwe Kerk
wensen u heil en zegen toe in het nieuwe jaar 2022

