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Vooraf aan de dienst orgelspel 

 

Welkom woorden  

Inleiding en Stilte  

Aanvangszang: Wês no mar stil  

(tekst: Herman Verbeek, oersetting Foppe Duinstra, melody, Sibelius, Be still my soul) 

 

1. Wês no mar stil, gean yn ‘e tún fan stilte,  

Gean nei de beam, de griene libbensbeam, 

Fernim de treast, it lûd fan ierd’ en himel, 

In flústerwyn, in leafdefolle stim. 

Dy’t ús ferbynt mei hoop en ivich wêzen, 

Hear nei de beam, de stim is yn ús dream.  

  

2. Wês no mar stil, sjoch hjir de leave minsken, 

Dy’t neist my geane, helpend op myn wei, 

Sa driuwe ljochte wolken oer myn wurken, 

Sa fyn ik lykwicht yn my elke dei; 

In soarchleas sjongen yn de hege beammen, 

Giet oer yn tankber nún-der-jen dêr-nei. 

 

3. Wês no mar stil, ik bûch my nei de ierde, 

     Dêr is de huver fan earbidigjen,  

     ik set myn foet beret op griene miede  

     en sjoch it paad mei blommen bont fersierd, 

     hjir is in moeting, myld en fol fersoening, 

     wês no mar stil, hjir wurde wûnders wier. 

 

 

 



Bemoediging en  vrede  

Vg.   Vrede voor iedereen die gekomen is met weemoed  

Allen:  VREDE VOOR IEDEREEN 

DIE GEKOMEN IS MET VREUGDE 

 

Vg.   Vrede voor iedereen die gekomen is om te bidden 

Allen: VREDE VOOR IEDEREEN 

DIE GEKOMEN IS OM TE ZINGEN 

 

Vg.  Vrede van de Schepper, vrede van de Zoon 

Allen: VREDE VAN DE GEEST, 

DE DRIE-ENIGE 

 

Samenzang: Uren, dagen, maanden, jaren. 

(Bundel Johannes de Heer, nr. 406) 

 

Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen ! Ach, wij vinden waar wij 

staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg die wij betreden, staat geen 

voetstap die beklijft;   Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft. 

 

Dat de tijd hier 't al verover, aan geen tijdperk hangt mijn lot; Gij, Gij blijft mij altijd 

over, Gij blijft eindeloos mijn God. Welk een onheil mij ook nader, 'k vind in U mijn 

vrede weer; Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader, wat verander, wat verkeer! 

 

Oudjaarsavondgebed 

 

Lezing: Genesis 6: 9-7:1 

 

Lied 90a, 1, 2 en 3 O God, die droeg ons voorgeslacht 
 

O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 

 

De schaduw van uw troon omsloot 

uw heiligen weleer, 

bij U beveiligd is ons lot 

en zeker ons verweer. 

 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 

 

Lezing: Matteus 24: 36-40 

 



Lied 90a, 4, 5 en 6, O God, die droeg ons voorgeslacht 

 

En duizend jaar gaan als de dag 

van gisteren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, 

een nachtwaak, die verdween. 

 

De tijd draagt alle mensen voort 

op zijn gestage stroom; 

ze zijn als gras, door zon verdord, 

vervluchtigd als een droom. 

 

O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis! 

 

Meditatie 

 

Orgelspel  

 

Gebeden afsluiten met God fan fier en hein ús Heit 

 

Inzameling  

 

Slotzang: Lied 248, De dag door uwe gunst ontvangen  

De dag, door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

 

Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 

Voorwaar de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al uw schepselen zich buigen 

voor uwe liefd´ en majesteit. 

 

Zegen                                    Orgelspel  


