Oudejaarsavondgebed
op de drempel van het nieuwe jaar

Ga mee op reis

31 december 2020 om 19.30 uur
St Martinuskerk Wirdum

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Commissie oudejaarsdienst: Klaaske de Boer en Geertje van der Meer
Orgel/Piano: Klaske Deinum
Klarinet: Elske Roorda-Posthuma
Zang: Linda Jongbloed, Geartsje van der Meer, Wiebrig de Boer-Romkema
Koster: Janny Veenstra
Beamer: Hendrik Hiemstra
Ouderling: Corry Brouwer
Diaken: Wiebren Jongbloed
Commissie Liturgisch bloemschikken: Klaaske de Boer
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Orgelspel
Gezongen bemoediging: “Hebe deine Augen auf” , uit het oratorium ‘Elias’ van
F.Mendelssohn-Bartholdy
Vertaling:

Hef je ogen op naar de bergen vanwaar je hulp komt.
Je hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Hef je
ogen op naar de bergen vanwaar je hulp komt.

Welkom – ouderling van dienst
Lied: 802: 1,4,5 – je kunt mee neuriën
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Psalmgebed – psalm 117 – 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis
door Corry Brouwer
Gezegend Gij
van hier tot waar ter wereld
O lieve God en vriend
groot om ons heen
die was en is en komt.
Lied: 802: 6 - je kunt mee neuriën

Eerste miniatuur: pelgrim en lichtbrenger Gor Khatchikyan, arts en gelovige in coronatijd Klaaske de Boer
Muzikaal intermezzo: Su l’Arno andiam, Romanza fan Ernesto CAVALLINI
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Tweede minitatuur: Gor Khatchikyan, het verhaal van zijn vlucht en zijn reis naar een thuis Geartsje van der Meer

Luisterlied: Amanda Strydom – Pelgrimsgebed
https://visie.eo.nl/artikel/2020/10/elbert-smelt-en-rachel-rosier-zingen-pelgrimslied
Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet.
U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
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U maak die pad gelyk vir my.
Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg.
U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk.
Alle perlgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op U grootpad
Soekend na U boardinghuis.
Lezing: Ruth 1 – Nieuwe Bijbel Vertaling
Liet: 822 - je kunt mee neuriën
Wy geane mar fierder, fuotsje foar foet
mei lead yn ‘e skuon of op wjukken fan ljocht.
Sa geane wy fierder, aloan en wer fierder,
sa riist foar ús it kimeljocht heger. (herhaling)
Korte meditatie
Muzikaal intermezzo - uit: Romantische Stukken fan Antonín Dvorák: Allegro moderato en
Allegro appassionato.
Gebed ‘Jaarwisseling’ – uit: Bij Gelegenheid II – ds Sytze de Vries
Lied: 798 - je kunt mee neuriën
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Zending en zegen
Iona Abbey Worship Book:
V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Yn ús hert en yn ús hûs
DE SEINE FAN GOD
Yn ús kommen en yn ús gean
DE FREDE FAN GOD.
Yn ús libben, op ús syktocht,
DE LEAFDE FAN GOD
By de ein, nij begjin,
DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN,
THÚS TE BRINGEN. AMEN

Collecte bij de uitgang: Kerkelijk werk
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