
Oecumenische Oudejaarsviering 
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Voorganger:   ds. W. de Ruyter 
Lector:    dhr. H. van der Does   
Orgel:    Reinier Kroos 
Zang:    Ton Molenaar 
    Jan Joost Duijvestijn 
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Welkom namens de Maaslandse kerken  
 
Intochtslied:  Ps .118: 1 en 5 

 
 
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof de Heer mijn leven lang. 
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
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Openingswoord  

Drempelgebed  

Keren wij ons naar het licht van Hem  
die – Genadig en getrouw-  
ons aller vrede wil zijn. 
 
U die ons tegemoet leeft  
met het licht van uw menslievendheid,  
verdrijf alle duisternis uit ons denken en doen,  
en leg genadig uw vrede in ons neer. 

 Laat uw licht doordringen 
tot in de schuilhoeken van ons hart,  
opdat wij nieuwe mensen worden,  
vervuld van vreugde  
om uw en elkaars tegemoetkoming. 
 

 Moge de Heer ons genadig zijn.  
Moge Hij licht van liefde over ons spreiden,  
waarin wij als nieuwe mensen  
ook elkaar van harte nabij mogen zijn. 
 Amen. 

 
Loflied: Eer zij God 
     GvL 436  LvK 134 
 
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, roept op de aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 

 
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,  
Gloria in excelsis Deo. 
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Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Gebed: bij de opening van de Schriften 
 
Lezing: Een pelgrimslied.  
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?  
Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Hij zal je voet niet laten wankelen,  
hij zal niet sluimeren, je wachter.  
Nee, hij sluimert niet,  
hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.  
De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:  
overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.  
De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zo spreekt de Heer. –Wij danken God. 

 
Lied: Bless the Lord: 
 
Bless the Lord my soul 
and bless God holy name. 
Bless the Lord my soul 
who leads me into live. 

Prijs de Heer mijn ziel 
en prijs zijn heilige naam. 
Prijs de Heer mijn ziel 
die mij het leven geeft.



 
Overweging  

Stilte: overgaand in orgelspel  

 
Lied: Er is een roos ontloken 
 
Er is een roos ontloken 
Uit barre wintergrond, 
Zoals er was gesproken 
Door der profeten mond. 
En Davids oud geslacht 
Is weer opnieuw gaan bloeien 
In 't midden van de nacht. 
 
Die roos van ons verlangen, 
Dat uitverkoren zaad, 
Is door een maagd ontvangen 
Uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
Toen Gabriel haar groette 
In 't midden van de tijd. 
 
Die bloem van Gods behagen 
Heeft, naar Jesaja sprak, 
De winterkou verdragen 
Als aller dorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
In 't midden van de dood. 
 
Gebeden 
Na elke bede, die eindigt met:    ‘zo bidden wij allen tezamen’  
antwoordt de gemeente met het gezongen: Kind ons geboren  
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Onze Vader  
 
Onze Vader in de hemel 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Vredewens 
Voorg:  Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen 

gezegd: ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’. Let 
niet op onze zonden, maar op het geloof van uw 

kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam, 
en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. 

Allen: Amen. 
Voorg: De vrede des Heren zij altijd met u. 
Allen: En met uw geest. 
Voorg: Wenst elkaar, op gepaste wijze, de vrede van 

Christus. 
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Inzameling:  

Slotlied:  Psalm 91a

 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 4

 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Wegzending en zegen 
 
De Maaslandse kerken wens u een goede jaarwisseling en 
een gezegend nieuwjaar. 
 
De volgende oecumenisch viering is: 
Zondagmorgen 16 januari om 10.00 uur in de RK-kerk in het kader 
van de Eenheid van de Christenen. 
Voorgangers: ds. W. de Ruyter en  
Pastor mw. A. Kuijvenhoven. 
Muzikale medewerking wordt verleend door muziekgroep: FEM. 
 
Oecumenische maaltijd in Maasland. (Onder voorbehoud) 
Woensdagavond 19 januari 2022 zal in het kader van de eenheid 
van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd 
worden gehouden in “De Oudekerk” aan het kerkplein. Inloop 
vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en 
is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar. 
 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij: 
Email; oecumenemaasland@gmail.com 
Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8,  tel. 5928946,  
Jan Louter, Hoefslag 26,    tel. 5917273  
Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6,  tel. 5912055.  
 
Deelname is gratis.  
 
Het Oecumenisch Overleg 


