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     Oudejaarsdienst van 31 december 2020 19.30 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 
       Muzikalemedewerking: Ria Hoving 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Woord van welkom  
 

Aanvangspsalm: Psalm 71: 1, 2 

1    Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
 begeef mij niet o God, 
 maak nimmer mij ten spot. 
 Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
 verleen mij uw nabijheid 
 en stel mij in de vrijheid. 
 
2    Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
 waarin ik nacht en dag 
 mij veilig bergen mag. 
 Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
 Gij hebt in al mijn noden 
 redding en heil geboden. 
 

Bemoediging en begroeting: 

Vg  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg  die trouw is ondanks onze ontrouw 
    DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
Vg  Wees hier aanwezig, God 
    LICHT IN ONS MIDDEN! 
Vg  Neem ons zoals we zijn, 
    EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN 

Amen 
Muzikale bewerking van lied 247 (‘Blijf mij nabij’) 
 

Gebed 

Lezing: Psalm 138 
 
Zingen: Psalm 71: 11 

Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen 
tot in de hemel hoog, 
zij blinkt voor ieders oog. 
Gij toont uw macht in gunstbewijzen, 
voor U moet alles wijken, – 
Heer, wie is uw gelijke! 
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Lezing: Matt. 13: 53-58 
 
Zingen: Psalm 25: 6 

Wie heeft lust de Heer te vrezen,  
’t allerhoogst en eeuwig goed?  
God zal zelf zijn leidsman wezen,  
leren hoe hij wandelen moet.  
Wie het heil van Hem verwacht   
zal het ongestoord verwerven,  
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven.   
 

Overdenking 

Luisteren naar een muzikale geloofsbelijdenis: lied 885: 1, 2 (‘Groot is uw trouw’) 
 

Gebeden 

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

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. 

 

Zegen, die wordt beantwoord met het 6de couplet 

 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
 
 
 
 


