Oudjaar 2021 vanuit de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager en lector: Ada Hoek

Organist/pianist: Warner Fokkens
Livestream: Theus van den Broek

Kosters: Guusje en Jos Vermeulen
Zang: Jacob Boetje en Cees Kaas

Deze dienst op oudejaarsdag wordt om 15.30 uur opgenomen, maar is natuurlijk op elk gewenst tijdstip mee te vieren. Er
zijn drie lezingen, passend bij deze dag. Daarna volgen enkele gedachten bij de derde lezing, psalm 90, die in de traditie
wel de oudejaarspsalm genoemd wordt. Ook worden vandaag vier lichtjes aangestoken: bij de seizoenen van het jaar en
bij de seizoenen van ons leven.

Muziek: improvisatie over lied 975 – ‘Jezus roept hier mensen samen’
Welkom
Bemoediging en drempelgebed:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft,
ambtsdrager: Die trouw en betrouwbaar is,
allen (in kerk en thuis): Schepper van een nieuwe toekomst. Amen.
Lied 275, vers 1, 2 en 3 (gelezen op muziek)
Lichtjesritueel: vier lichtjes worden ontstoken,
bij de vier seizoenen van het jaar - en bij de seizoenen van het leven
Lied 275, vers 4 en 5
Gebed bij oud en nieuw
Lezing uit het Evangelie: Lukas 12: 35 t/m 50 (NBV21) - over waakzaamheid
35

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. 37Gelukkig de
knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de
maaltijd nodigen en hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of
kort voor het aanbreken van de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon
komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Lied: ‘Al wie dolend in het donker’, vers 1 t/m 3
Uit de oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’, lied 663
Tekst: Henk Jongerius. Op de wijs van lied 498 uit ons liedboek (H.J. Gauntlett)
Al wie dolend in het donker, // in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder // op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd // door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen, // onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen // ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen, // liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken // even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken, // hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken // van een God die tot ons kwam.

Lezing uit de brieven: Romeinen 8:31 t/m 39 (NBV21) – over vertrouwen
31

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal Hij, die zijn eigen
Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles

schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus
Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal ons
scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het
zwaard? 36Er 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 zijn liefde heeft bewezen. 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 bewezen
heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied 117d, ‘Laudate omnes gentes’ (Alle volken, loof de Heer!)

-

dit Taizélied wordt 3x gezongen

Lezing uit de psalmen: Psalm 90: 1-12 (vertaling van Gerard Swüste, uit: ‘Altijd hetzelfde lied’)
1

Een gebed van Mozes, man van God.
Mijn machtige,
jij bent voor ons een beschutting geweest,
van geslacht op geslacht.
2
Voordat bergen waren geboren,
aarde werd gebaard en de wereld;
van oudsher tot in de verre toekomst ben jij God.
3
Tot stof laat je de mens weer worden,
je zegt: ‘Terug naar je oorsprong, mensenkinderen!’
4
Want duizend jaar zijn in je ogen
als de dag van gisteren, voorbij,
als even wakker worden in de nacht.
5
Je laat ze weg vloeien als water, als een droom,
zoals het gras; ’s morgens komt het op,
6
’s morgens is het groei en bloei,
’s avonds is het geel en dor.

7

Wij komen om, want je bent woedend,
zijn ontdaan, want je bent kwaad:
8
Je houdt ons onze fouten voor;
ook wat gebeurt in het geheim
komt voor je gelaat aan het licht.
9
Terwijl jij boos bent, verglijden onze dagen,
onze jaren vliegen voorbij in een zucht.
10
Tijd van leven is zeventig jaar
en voor de sterken: tachtig.
Een onstuimige tijd vol zorg en verdriet;
het is zó voorbij en wég zijn we.
11
Wie kent de kracht van je woede?
Wie weet hoe je ontzag afdwingt met je driftbuien?
12
Leer ons zo onze dagen te besteden
dat in ons groeit een hart vol wijsheid.

Een paar gedachten bij psalm 90
Muziekmoment: improvisatie over Psalm 90 (vleugel)
Gebed om zegen voor het nieuwe jaar
Samen bidden we het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 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.

Mededelingen
De collecte in deze oudjaarsdienst is bestemd voor de Protestantse Kerk Den Haag. Giften zijn over te maken
op rekeningnummer NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Onder vermelding
van: Oudejaarscollecte.

Lied 505, ‘In de nacht gekomen’, vers 1 en 3
Zending en zegen
Muziek: improvisatie over lied 496 – ‘Een ster ging uit op Israël’

De volgende dienst vanuit de Bergkerk is op zondag 2 januari.
We wensen u vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!

