
Liturgie voor de Protestantse Gemeente 

Harlingen-Midlum op 31 december 2021. 

 

In verbondenheid met De Protestantse 

Gemeente van Wommels-Hidaard 

De Protestantse gemeente van Kubaard.     

 

Oudejaarsdienst.  

Voorganger pastor mw. S. Aardema 

 

Orgelspel. 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad. 
 

Diaken: 

Het aansteken van de: de tafelkaarsen 

Een kaars van verbondenheid als gemeenten  
 

Intochtslied: Ps.150a : 1 en 3. 

1. Geprezen zij God ! Gij engelen koor 

dat steeds naar Hem hoort,  

prijs Hem om zijn woord. 

Gij hemelen, loof Hem wiens Hand alles schiep, 

die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

3. Geprezen zij God ! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem, Die ons redt. 

 

Stil gebed. Onze hulp. Groet. 
 

Psalmgebed: Lezen en zingen: Ps.90. 
 

Zingen: Ps. 90 : 1 

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond. 
 

Lezen:   Ps. 90 : 1-6 door de lector 
 

Zingen: Ps.90 : 3 

3 O Here God, Gij wendt het mensenleven 

om het weer aan het stof terug te geven. 

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 

gelijk de dag van gistren die vervloog. 
 

Lezen:   Ps. 90 : 7-12 door de lector 
 

Zingen Ps. 90 : 7 

7 Wend U tot ons, keer tot ons weder, HERE, 

hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 

Schenk ons het morgenrood van uw genade, 

dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 

Vergun uw volk, na jarenlange druk, 

nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 

Lezen:   Ps.90 : 13-17 door de lector 
 

Zingen:  Ps.90 : 8   
8 laat Heer uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O, God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestigt wat de hand heeft opgevat, 

het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

Gebeden:  Stil gebed 

Gezongen gebed: Lied 247:1,3,5 

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 

3 U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend 

oog, 

licht in het duister, wijs de weg omhoog. 

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 
 

Gesproken gebed. 
 

Gezongen gebed: Lied 103
e
 Bless the Lord;   

dit couplet 3 keer 

 

Bless the Lord, my soul,  

and bless God’s holy name. 

Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 

 

Inleiding op het thema van de dienst:  

Ps. 34  “Waken en schuilen…………….hoe”?  

    

Zingen: Lied 90a: 1, 2, 3 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en storm gebruis. /  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 voor Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, de God der 

eeuwigheid. 



Schriftlezing: Ps.34: 1-11 door de lector 
 

Zingen: Lied 90a: 4, 5, 6. 

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. 

 

Overdenking 

 

Zingen: Lied 511 :1 , 5 
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. 

 

Geloofsbelijdenis van Dietrich Bonhoeffer 

 

Zingen: Lied 511: 7 

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. 

 

Dank- en Voorbeden. Stil gebed –  

Onze Vader lied 1006: 
Onze Vader in de hemel,  

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten,  

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven  

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen  

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven  

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten  

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan,  

bij de fouten van een ander 

maar weer samen verder gaan 

help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder 

hier en nu en straks...Altijd.. 

A...men,  A...men 

 

Zingen: Lied 903:1,2. 
1 Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

2 Als een vogel, die zijn tere 

jongen met de vleugels dekt, 

zo houdt over mij de Here 

zijn beschuttende arm gestrekt. 

Alles wendt Hij mij ten goede, 

Hij is bij mij nacht en dag, 

ja, van voor ik 't licht nog zag, 

ben ik veilig in zijn hoede. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Zegen met gesproken Amen. 
 

Zegenlied:  
Gez.456 uit het ‘Oude Liedboek 1973. 

  

1  Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 

3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer! 


