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‘Er is geen moment 
zonder eeuwigheid; 

geen weldaad of wandaad 
die niet deelt 

in het ene geheel van het bestaan.’ 
(Abel Herzberg)
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Ter eigen overweging

Een nieuw jaar is aan’t komen; 

we doen ‘t ermee. Al hadden we mooier dromen, 

we zeggen: allee. 

Misschien dat het toch nog ooit iets wordt. 

Maar het duurt wel lang en een jaar is kort. 

Ik had zo gehoopt op vrede; 

dat zat in mijn hoofd. 

Het is ook al eeuwen geleden 

met Kerstmis beloofd. 

En dan denk je toch, alle ruzie ten spijt; 

ééns komt die vrede, wijd en zijd. 

Maar net of ze ‘t niet willen. 

Hier breekt wat los, dáár rijzen weer geschillen. 

En wie is de klos ? 

De vrede ! Die krimpt dan weer van pijn. 

Een gekorfde duif, stil van chagrijn. 

Zou ‘t nog ooit kunnen lukken ? 

Ik bid tot God: 

breek alle kanonnen in stukken, 

alle bommen kapot. 

En knip met uw vinger, daar in hun vlucht, 

raketten en straaljagers uit de lucht. 

Maar Hij zei: ‘t is jouw job; 

het is mijn wens, 

maar jou draag ik het op. 

Je hebt als mens 

mijn hulp, maar op eigen kracht. 

Dan schijn er op een morgen 

een zon van puur goud. 

Oorlog wordt opgeborgen 

en als een vogel, heel wit en teer, 

daalt op vleugels van licht 

een vredig Nieuw Jaar neer.

(Harrie Beex)
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VOORAF

ORGELSPEL

INTREDE.

Lied. Er is licht, er is donker t.: M. Zagers

en het is goed. m.: W. Vogel

Licht om al wat groeit en bloeit 

van harte te bewonderen, 

donker om de sterren 

aan de hemel te zien flonkeren. 

Er is licht, er is donker - zo is het goed. 

Er is zomer en winter 

en het is goed. 

Zomer om te reizen zonder 

zorgen heel de wereld rond, 

winter om te rusten 

met de aarde die op adem komt. 

Er is zomer en winter - zo is het goed. 

WELKOM.

Het oud jaar is gekist, 
genageld en begraven; 

en ‘t nieuwe, korts nadien, 
kwam schielijk aan te draven. 

Zoo ‘t oude was, zoo zal 
waarschijnlijk ‘t nieuwe zijn, 
vervuld van koud en heet, 
van lieflijkheid en pijn. 

Een dinge wensche ik u 
en mij en allen samen: 

het oude jaar en ‘t nieuw 
te doen in Godes name; 
van aan den eersten dag 
tot aan den laatsten tuk, 
eene lange keten zijn 

van christenweerd geluk. 

Dat is, den wille Gods 
en alles ga te slagen, 
en lief en leed gelijk 

met kloeken moed te dragen. 

Want, wee of weelde, welk 
van beiden ‘t zwaarste last 

en ‘t ergste nagevolg 
op onze zielen tast, 

weet ik niet ! God alleen, 
hij weet, en hij zal ‘t wijzen. 

Ik wensche ‘t u en mij 
in ‘s hemels paradijzen !

(Guido Gezelle 1891)

Welkom u allen hier 
op deze laatste avond van het jaar, 
omwille van elkaar in Gods naam. +
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Lied. Er is spreken en zwijgen, 

zo is het goed 

Spreken om te zingen 

van het goede dat de aarde geeft, 

zwijgen om te horen 

wat geheimvol in ons mensen leeft. 

Er is spreken en zwijgen - zo is het goed.

SCHULD BEKENNEN.

V.: Alleen het water waarmee 

wij dorstigen laven

lest onze hete dorst.

Alleen het brood dat 

wij met hongerigen delen 

stilt onze honger.

Alleen de mantel waarmee 

wij verkleumden kleden 

geeft ons warmte.

Alleen het woord waarmee 

wij bedroefden troosten 

doet ons deugd.

Alleen God en Goed 

van harte beleefd 

zal zich aan ons openbaren.

A.: SCHOTEN WIJ TEKORT, 

HET ZIJ ONS VERGEVEN.

BEZINNING. Woord en lied

Lied. Door het donker hier gekomen; c1
Sytze de Vries/Willem Vogel

Zij die gewoon zijn 
hun tijd verkeerd te gebruiken 
klagen ‘t meest over tijdtekort.

Lied. Door het donker hier gekomen; c4

De hedendaagse mens heeft 
meer behoefte aan een rustbed 

dan aan weer een versnelling meer. 

Lied. Door het donker hier gekomen; c5

Voor wie geduld heeft, zich niet 
haast of laat opjagen 
is geen weg te lang.

Lied. Door het donker hier gekomen; c6
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GEBED. Naar T. Tagore

Ik weet dat mijn taak 

in Uw schepping nooit af zal zijn, - 

dat het minste wat ik ervoor doe 

niet weggegooid is. 

Ik weet zeker 

dat niets onbelangrijk is. 

Ook de bloem niet, die in gras en 

modder valt al voor zij is uitgebloeid, - 

de rivier niet, die wegebt 

in de woestijn en verdroogt. 

Ik weet dat wat ongedaan bleef 

niet weg is, - 

dat niets tevergeefs, voor evenveel, 

nutteloos of verloren is. 

Dit maakt me eindeloos gelukkig.

Lied. Op wacht bij hun schapen t.: H. Beex

maken mensen zorgen; m.: J. Vermulst

wat brengt ons de morgen 

aan nieuwe zorg. 

Ziet dan naar boven 

laat uw hart geloven. 

Wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden

op onze God.

EERSTE LEZING. Woord en lied

De dag komt dat God en Goed Jeremia 31 

met de mensen 
een nieuw begin maakt. 
Hij legt in hun binnenste 
wat Hij wil en voorheeft. 
Hij grift hen in het hart, 
dat Hij hun God is 
en zij zijn mensen. 

God en Goed is met je. Deuteron. 30

Hij ligt je voor in de mond, 
is diep in je hart. 
Daarom kun je weten wie je bent 
en worden moet: heel, Heilig.

Lied. Een teken een wonder 

kleine vlam van leven; 

een kind ons gegeven 

in Bet'lehem. 

Dauw uit den hoge 

ligt nog in zijn ogen.

Wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden

op onze God.
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Een oud kleed met Jezus van Nazaret

een nieuwe lap herstellen, 
wie doet dat nou ? 
Het oude kleed scheurt toch weer 
en het nieuwe heb je verknipt. 

Nieuwe wijn in oude zakken, 
wie doet dat nou ? 
De zakken zullen barsten 
en de wijn ben je kwijt. 

Koester het oude niet, 
verklaar het niet heilig. 
Zie uit naar de toekomst 
en verlang naar het nieuwe. 

Lied. Een reis haast ten einde 

wachten hopen vrezen; 

een ster is gerezen, 

een vonk nieuw licht. 

Brandt in de harten 

maakt de stappen vaster. 

Wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden,

wij wachten met gebeden

op onze God.

HET EVANGELIE. Jezus van Nazaret

Zo sprak Jezus van Nazaret 

zijn vertrouwen in het leven uit. 

‘Wat te eten en te drinken en waarmee je kleden, 

moet je grootste zorg niet zijn. 

Want eten is je leven niet en 

je kleren zijn niet je lijf. 

Let eens op de vogels: ze zaaien niet, 

maaien niet en slaan niet op in schuren. 

Ze leven gegeven en komen niets tekort. 

En, zeg nu zelf, wat zijn vogels 

bij mensen vergeleken ? 

Toen hem gevraagd werd 

waar het in het leven eigenlijk om gaat, 

verwachtte iedereen een ingewikkeld antwoord. 

Maar hij zei kortweg: 

‘Waar ‘t uiteindelijk om gaat is 

vertrouwen dat liefde het hart van het leven is. 

Je kunt ook zeggen: heb lief; dat maakt 

geen verschil en daarmee is alles gezegd. 

Kort orgel

OVERWEGING.

‘Het lijkt alsof we 
ons zelfvertrouwen verloren hebben.’ 

(Koningin Beatrix kersttoespraak 2007)

*
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De kruitdamp was opgetrokken, 

het stof gaan liggen. 

Er liep een kind door de straat; 

z’n hoofd en ‘n arm in smerig verband. 

Het liep naar het water waar een oude man 

met z’n hoofd steunend op een stok, 

op een bank zat. Zo nu en dan 

gooide hij een steentje in ‘t water. 

Het kind zag het aan, 

raapte ook een kiezel op, 

zwaaide zijn gezonde arm achteruit 

en zwiepte het steentje het water in. 

De kiezel maakte grote kringen, 

danste over het water en 

sprong toen, elegant als een danseres, 

aan de overkant aan land. 

De oude man keek op en vroeg: 

‘Hoe doe jij dat ? Mij lukt het niet.’ 

‘Je moet erin geloven, dat je over het water 

de overkant zult halen’ lachte het kind. 

*

‘Het zijn niet alleen de wereldleiders 

die de toekomst bepalen; ook kleine mensen 

dragen bij aan het verwezenlijken 

van een toekomst van vrede en vertrouwen . . . 

Als je je innerlijk leven verdiept, 

komen vanzelf vragen bij je op 

en kun je de ogen niet sluiten 

voor de situatie waarin de wereld verkeert. 

Vrede en welzijn beginnen bij 

de goedheid van ieders eigen hart. 

Vandaar uit kun je pas gevoelig worden 

voor hen die lijden.’ 
(Frère Roger van Traizé 2003)

Kort orgel

Op een dag vroeg een mees aan een duif: 
‘Hoeveel weegt een sneeuwvlokje ?’ 
‘Nog minder dan niks’, koerde de duif. 
‘Dan moet je toch een horen’, sjielpte het meesje. 
‘Ik zat eens - een beetje dicht tegen de stam, want 
het was hartje winter - op de tak van een den. 
Het sneeuwde al de hele morgen. Stil en zacht, 
mooi om te zien, daalde de witte sneeuw 
uit de grijze hemel. Omdat ik niks beters te doen had,
begon ik de sneeuwvlokjes die op mijn tak vielen en
bleven liggen, te tellen. Het waren er viermiljoen
zevenhonderdduizend en één. 
En toen het viermiljoen zevenhonderdduizend en
tweede vlokje - minder dan niks volgens u ! - 
op de tak viel, begon die te kraken en brak af . . .’ 
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Het meesje vloog weg en de duif, van huis uit 
veel met vrede bezig, dacht: ‘Elke man, elke vrouw,
elk kind, elk hart, elke hand, alles ‘minder dan niks’ 
legt gewicht in de schaal. 
Ooit breekt ‘t geweld en komt er vrede in ‘t land. 
Wat sneeuwvlokken kunnen, kunnen mensen ook.’ 
Op vleugels van hoop vloog de duif de kleine wijze
mees achterna. 

*

Het gaat erom dat we ons gedrag fundamenteel

veranderen. Ik denk hierbij aan het vlindereffect. Dit

is de overtuiging dat alles in de wereld zo geheimvol

en intiem met elkaar verbonden is dat de lichte, op het

oog onbeduidende vleugelslag van een vlinder, ergens

op onze aardbol, duizenden kilometers verderop een

tyfoon kan ontketenen. We moeten niet denken dat

ons minuscuul kleine, maar evengoed unieke dagelijks

doen en laten geen effect zou hebben, omdat het de

grote vraagstukken van onze tijd blijkbaar niet kan

oplossen. Dat is een bij voorbaat futloos negatieve

bewering en een uitdrukking van de arrogante

moderne rationaliteit die de wereld meent te kunnen

doorgronden. Zij die menen dat alleen wetenschap en

techniek de wereldproblemen kunnen oplossen,

hebben alle reden  om te wanhopen. Wie echter in alle

bescheidenheid in de mysterieuze kracht van het eigen

mens-zijn gelooft, een mens-zijn dat jezelf verbindt

met de niet te bevatten kracht van al het zijnde in de

wereld, hoeft niet te wanhopen . . . Ik denk dat alles

wat ik doe een raakvlak heeft met de eeuwigheid.

Volgens mij verdwijnt er niets voor altijd, ook onze

daden niet. Daarom ben ik er vast van overtuigd, dat

we in het leven andere doeleinden moeten nastreven

an alleen onmiddellijk profijt. (Vaclav Havel)

Kort orgel

‘Er is geen moment zonder eeuwigheid; geen weldaad

of wandaad die niet deelt in het ene geheel van het

bestaan’ schreef Abel Herzberg na alle ellende van

oorlog en concentratiekamp die hij meegemaakt had. 

‘Je moet erin geloven’ zei het jongetje tegen de oude
man . . . ‘Vrede en welzijn beginnen bij de goedheid
van het eigen hart’ schreef frère Roger . . . ‘Wat
sneeuwvlokjes kunnen, kunnen mensen ook’ zegt de
duif . . . ‘Alles wat ik doe heeft een raakvlak met de
eeuwigheid’ schrijft een groot politicus . . . ‘Iedere
weldaad of misdaad deelt in het geheel van alle be-
staan’ kan een jood, die oog in oog stond met gruwel

en geweld, nog zeggen. En al deze woorden over de

diepe waarde van wat wij doen 

klinken als variaties op het oer-christelijke motto: 

Wat je de minste der mijnen hebt gedaan, 
heb je Mij gedaan. (Matteüs 25) 
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Deze overtuiging had de Mens, die 

het leven voluit vertrouwde en daarom 

medemens en wereld grenzeloos trouw was, - 

Jezus van Nazaret, in deze dagen gevierd 

als een kind pas geboren. 

Geloof in wie u bent en vertrouwen in wat u doet,

wensen wij u toe voor het nieuwe jaar.

Kort orgel

Lied. Eer zij God in onze dagen; 2c
W. Barnard/J. Vermulst

ONDERBREKING. Brood en beker

collecte

LIED.

BROOD EN BEKER.

Laat je niet verblinden 
door dwaallicht, schone schijn; 

niet overschreeuwen 
door halve waarheid, holle frasen. 

Laat je niet vullen 
met maaksels van eigen makelij; 

niet vangen door wat 
te hebben en te halen is. 

Want oneindig veel hoger 
reikt je heimwee; 

oneindig veel verder reikt je horizon. 

Breek samen het brood; 
deel met elkaar de beker zoet en zuur 

en leef als het kind: 
zo kwetsbaar, zo aanhankelijk, 

zo een en al op vertrouwen aangewezen. 

GEDACHTENIS.

Gedenk hen die ons zijn voorgegaan. 
Met eerbied noemen wij:

Gedenk de vele slachtoffers van oorlog en geweld; 
kinderen doelwit van misdaad geworden. 

Bid voor hen die achterbleven; 
en wie van ons mist vanavond niemand ?

Korte stilte

Lied. t.: Marcel Zagers
m.: WillemVogel

K.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

A.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 
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K.: Het zaad in de aarde gestorven, leeft. 

Gezegend de mens die gestreden heeft 

geleefd op hoop van zegen

voor echt en recht allerwegen.

K.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

A.: Gezegend de mens die gestreden heeft, 

hij heeft het Leven gevonden. 

GEBED AAN TAFEL.

De zon brengt warm de dag aan het licht, 
hult de avond in schemer; 
maan en sterren verhelderen de nacht, 
verbleken bij het gloren van de ochtend. 

Bergen rijzen tot boven de wolken; 
bomen wortelen diep en reiken 
wuivend in de wind hemelhoog; 
zeeën golven tot voorbij de einder. 

Vogels zingen het licht tegemoet, 
groeten het donker en zwijgen; 
bloemen bloeien veelkleurig fier, 
buigen het hoofd mettertijd. 

Het ontroert wie ziet en hoort 
spreekt aan en raakt ons in het hart, 
verwant als we zijn aan de aarde 
en verweven met U, van Wie zij spreekt. 

Lied. Vanwaar zijt Gij gekomen; c1
H. Oosterhuis/J. Vermulst

Mensen komen en gaan 
beleven lief en leed; 
genieten geluk en 
krijgen het zwaar te verduren. 

Ze werken en doen 
zolang het gaat, zo goed ze kunnen. 
Ze zoeken elkaar, willen vrede, 
sprekende stilte, gemoedelijke rust.

Van woestijn maken ze akker, 
herbouwen op ruïnes hun stad. 
En hoe ook getroffen lamgeslagen, 
ze staan weer op en gaan hun weg. 

Mensen zichzelf een wonder: 
hoe zij zoeken en reiken naar U, 
vanwaar ze zijn, waarvoor ze doen 
en naar Wie onderweg. 

Lied. Vanwaar zijt Gij gekomen; c2

Één kwam er in de wereld 
die de hemel op aarde zag, 
een zee van recht en gerechtigheid, -
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Één die niet deed dan goed; 
van geweld niet wilde weten, 
omzag naar zwak en gekwetst - 

die door waan en waas 
een spoor van licht heeft getrokken 
de einder voorbij - 

die ondanks alle schijn en ongeloof, 
trouw en onbevangen 
leefde in het volste vertrouwen. - 

In hem herkennen wij 
onze ware aard; zien we U, 
de Eeuwige in de tijd. 

Lied. Vanwaar zijt Gij gekomen; c3

Hij heeft zijn testament gemaakt, 
brood genomen en gedeeld. 

Brood, het leven gegeven 
met al zijn zoet en zuur; 
brood, ons kwetsbaar broos bestaan 
dat eens zal worden voltooid. 

Hij heeft zijn visioen en leven 
aan die bleven in handen gegeven. 
De beker, tot de bodem toe gedronken,
overgedragen aan die na hem komen; 
tot wat wij hopen zal zijn vervuld.

Kort orgel

Zo’n vertrouwen 
is in geen dood of graf te vangen. 

Zo’n vertrouwen 
brengt alles aan het licht 
en in liefde tot voltooiing. 

Zo’n vertrouwen 
laat de aarde glanzen van U, 
de Eeuwige, God en Goed. 

Bid dan zoals hij 
gebeden heeft. 

ONZE VADER.

COMMUNIE. Brood en 

leven delen.

Deel brood en beker.
Deel met Hem het leven
waarin wij één zijn en 

waarvan God het hart is.

ONDER DE UITREIKING.

LIED.
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GEBEDEN.

Lied. Om een mens te zijn;c1
H. Jongerius/Psalmodia sacra 1715

Oog voor wat groeit en bloeit, 
oor voor wat zingt en klinkt, 

gevoel voor het ritme 
van licht en donker, 

vertrouwen in wat je doet 
en geloof in het leven gegeven - 

dit wensen wij u toe.

Lied. Om een mens te zijn;c2

Wereldleiders als herders 
zo waakzaam en trouw; 

groten der aarde 
deemoedig bescheiden; 
kerken gevoelig voor 

het leven, God en mens - 
dit wensen wij u toe.

Lied. Om een mens te zijn;c3

Die met zorg en pijn 
van oud naar nieuw gaan, 
huiveren voor komend jaar, 

op ‘n nieuwe lente, nieuw begin 
niet durven rekenen - 

geloof en vertrouwen wensen wij u toe.

Lied. Om een mens te zijn;c4

ZEGENWENS.

GUN U DEZE DAGEN 

TIJD OM TE AARDEN, 

TIJD OM TE BIDDEN; 

TIJD VOOR ELKAAR. 

TIJD VAN VERTROUWEN 

IN DIE GOD EN GOED IS 

EN ONS ZEGENEN MAG  - 

IN DE NAAM VAN VADER 

ZOON EN HEILIGE GEEST. 

AMEN.

ZALIG NIEUWJAAR

ORGELSPEL

Een sfeervolle avond en 

een gelukkig nieuwjaar 

toegewenst voor u en 

allen die u dierbaar zijn.
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