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Orde voor de OUDEJAARSDIENST     

van dinsdag 31 december 2019  
in de Goede Herderkerk 

 

Voorganger: Ds. M. van ‘t Hof 
Muzikale begeleiding: Carolien van der Laan 

 
Orgelspel 

 
Welkom  
 

Aanvangspsalm: Psalm 85: 3, 4  
 

3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, 

het recht de vrede met een kus begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet, 

het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 

de Here die ons zegent met zijn goed. 
 

4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. 

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt. 

 
Bemoediging en begroeting: 
 

Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg   die trouw is ondanks onze ontrouw 
GM  DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Vg   Wees hier aanwezig, God 
GM  LICHT IN ONS MIDDEN! 
Vg   Neem ons zoals we zijn, 

GM  EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN 
Allen: Amen 

 

Lezen: Tekst van lied 929 (‘Zoals de regen”)’ 
 

Gebed 
 

Lezing: Psalm 126 
 

Melodie voorspelen van lied 608: ‘De steppe zal bloeien’ 
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Overdenking 
 

Zingen: Lied 608: 1, 2, 3 

 
1. De steppe zal bloeien 

de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 

de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 

het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

2. De ballingen keren 

zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 

tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 

die keren in stoeten. 
Als beken vol water 

als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 

Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 

die keren met lachen en juichen. 

 
3. De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 

en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 

het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken 

een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 

En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 

en lachen en juichen en leven. 
 

Inzameling 
 

Gebeden 
 

Slotlied: Lied 90a: 1, 3, 4, 6 (‘O God die droeg’) 
 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 
 

4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gisteren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Zegen: Amen, Amen, Amen. 

 
Orgelspel  

 
 

   Bij de deur wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 


