
 

 

   
 

 

Zondag 1 januari   

Martinikerk 10.00 uur  

Nieuwjaarsdag 

 

Voorganger: ds. R.P. Wind 

Ouderling van Dienst: Seerp Broersma 

Diaken: Annet Walinga, Carla van der Kooi 

Lector: Djoke de Boer 

Organist: Jochem Schuurman 

Rondgangscollecte: kerk 

Koster: Arjen de Boer 

Beeldpresentatie: Pieter Oosterhof 

Geluid en camera: Dick Tolsma, Sybe Swart 

Klokluider: Rikert Nijkamp 

Koffieschenken: Jaap en Annie Osinga, Lies Benders 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

welkom en mededelingen 

 

introïtus lied 24: 1, 2 en 3 

 

 

De aarde en haar volheid zijn 

des Heren koninklijk domein, 

de wereld en die daarin wonen. 

Het land rijst uit de oceaan, 

rivieren breken zich ruim baan 

om Gods volmaakte macht te tonen. 

 

Wie is de mens die op zal gaan 

en voor Gods heilig aanschijn staan? 

Wie mag de tempel binnentreden? 

Wie niet op loze wijsheid bouwt, 

zijn hart en handen zuiver houdt 

van kwade trouw en valse eden. 

God is hem zegenrijk nabij, 

in ’t recht des Heren wandelt hij, 

de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 

en zoekt des Heren aangezicht, 

Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 

stil gebed                  votum en groet                        kyriëgebed 

 



 

 

lied 511: 1, 2, 5, 6 en 7 

 

511:1 

 

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. 

 

511:2 

 

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. 

 

511:5 

 

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. 

 

511:6 

 

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. 

 

511:7 

 

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. 

 

woord van genade 

 

inleidend gesprek met de kinderen 

 

gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

lezing: Num. 6, 22-27 (lector) 

 



 

 

lezing: Psalm 91 (lector) 

 

lied 91: 1 en 2 

 

Heil hem wien God een plaats bereidt 

in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning. 

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 

voor mij altijd het beste. 

 

God redt uw ziel van nood en dood, 

Hij heeft u aangenomen: 

een vogel, die ternauwernood 

is aan de strik ontkomen. 

De Heer zal over uw bestaan 

zijn sterke vleugels breiden. 

Hij is, in trouw u toegedaan, 

uw schild en pantser beide. 

 

lezing: Hand.4, 8-12 (voorganger) 

 

lezing: Lucas 2, 21 (voorganger) 

 

liet 489: 1 en 2 (Frysk) 

 

1 Yn djippe nacht lit Hy him kenne, 

sjoch no de moarnsstjer strieljend stean! 

In minskebern is foar ús berne, 

‘God sil ús rêde’ wurdt Er neamd. 

Untslút dyn hert en leau dyn eagen, 

fertrou dy ta oan watsto sjochst: 

it wurd fan God fan fier omhegen 

hat hjir as minske_in wenplak socht. 

 

 

2 Gjin tekens dy’t ús stypje kinne, 

gjin ljocht yn al ús tsjusternis 

as dizze minske, Hy allinne, 

God dy’t ús broer en neiste is. 

Sjong foar jim God, Hy iepenbiere 

yn Jezus hoe’t Hy fan ús hâldt. 

Al ’t skepsel mei it heil aanst fiere, 

de ierde wurdt in nije wrâld. 

 

meditatie 

 

orgelspel 

 

liet 489: 3  (Frysk) 

 



 

 

3 Lykas de sinne mei syn segen 

in breugeman fan ljocht en fjoer, 

sa komt de kening fan de frede, 

foargoed nimt Hy de skepter oer. 

Wat skieding bringt sil Hy ferbanne, 

syn leafde giet de ierde_yn ’t rûn. 

Syn lichem jout Er ús yn hannen. 

Sa libje wy syn nij ferbûn. 

 

dank- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (NBV) 

 

collecte 

 

slotlied 513 

 

God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 

het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

zending en zegen 
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M.C.L., Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden; 

Mw. A. du Bois, Zuiderkade 37/201, Afd. Geriatrie k11 

 

Noorderbreedte Revalidatie, Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden; 

Dhr. B. Haanstra, O. Postmaplein 12, Afd. 8 k15 

 


