
Protestantse Gemeente Schermer

Vesper Oudejaarsdag 2021

15:30 uur, Stompetoren

Op de drempel van 2022

Orgel: koraalbewerking van Johann Pachelbel op Allein zu dir, Herr Jesu Christ.
Omgeven door stilte

Te lezen Psalm 121: 1 – 4
Groet
Een kyrie van de hand van Hans Andreus
Lofprijzing, gesproken.
Lied 90a: O God die droeg ons voorgeslacht, couplet 1,4 – 6 (YouTube)

1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

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!

Lezing: Psalm 90
Een enkel woord
Orgel: Ach , wie flüchtig, ach, wie nichtig van Georg Böhm
Als er mededelingen zijn, kunnen die hier gedaan worden

Dank- en voorbede, afgesloten met stilte en Onze Vader
Het lied van Dietrich Bonhoeffer.
Lied 511, Door goede machten trouw en stil omgeven.



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.

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.

3. En wilt Gij ons de bitt’re beker geven
met leed 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.

Te lezen Psalm 121: 5 – 8
Zegen

Orgel: koraalbewerking van Johann Pachelbel op Allein zu dir, Herr Jesu Christ.
Omgeven door stilte
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