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Orde voor de viering  
op zaterdag 31 december 2022 aanvang 19.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof   
Organist: Jan Top 

 
Spelen voorafgaande aan de dienst: Lied 568a ('Ubi caritas', driemaal)  

1 Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
Woord van welkom  
 
Aanvangspsalm: Lied 90 a: 1, 2, 3, 4 
1 O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2 De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 

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. 

 
Stil gebed 
 
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 

 
Staande zingen: Lied 90 a: 5, 6 

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! 
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Gebed 
 
Lezing: Psalm 20 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 

 
2 Uw wankele voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 

 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Overdenking 
 
Luisteren naar melodie van lied 263 ('Wees Gij mijn toevlucht’') 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied 263: 1 en 2 

1 Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 
2 Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 
Zegen die met het 3de couplet wordt beaamd 

3 Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 


