Online te volgen

Oudejaarsavondgebed
op de drempel van het nieuwe jaar

In nije dei

31 december 2021 om 19.30 uur
St Martinuskerk Wirdum

Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Commissie oudejaarsdienst: Klaaske de Boer en Gerrie Dijkstra
Orgel/Piano: Klaske Deinum
Klarinet: Elske Roorda-Posthuma
Koster: Drees Visser
Beamer: Derk Jan Wijbenga
Ouderling: Linda Jongbloed
Diaken: Folkert Jongbloed
Commissie Liturgisch bloemschikken: Geertje Talsma
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Orgelspel
(Beeld op de beamer voor de dienst: )

Gedicht bij kaarslicht: Of hoe dat heet – Hans Andreus - uit: Holte van licht, Uitgeverij
Holland, 1975
Luisterlied: In nije dei
In Nije Dei - Elske DeWall - Bing video
Welkom – ouderling van dienst
Bemoediging en drempelgebed
V:

Van het opgaan van de zon
tot haar ondergaan

A:

STAAT UW NAAM, EEUWIGE GOD,
OVER ONS UITGESCHREVEN

v:

Christus, u bent een lichtend vuur voor mij uit
een ster boven me

A:

U BENT HET LICHT EN DE LIEFDE
DIE IK IN DE OGEN VAN EEN ANDER MENS ZIE .

V:

Hou me vast, o Christus, met tedere liefde

A

HOU ME VAST MET WARE LIEFDE

V:

Houd me vast met krachtige liefde.

A:

VANAVOND, MORGEN EN ALTIJD. AMEN
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Zingen: lied 286
1: solo
2: solo, refrein: allen
3: solo, refrein: allen
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Eerste filmpje: aan het begin van een dag
(filmpje volgt z.s.m.)
Muzikaal intermezzo: klarinet en piano
Gebed van de dag: Wek in ons - ds Harmke Heuver

Tweede filmpje: Rond het middaguur
(filmpje volgt z.s.m.)
Zingen: lied 216: 1

Lezing: Matteüs 6: 25-34 – uit Koning op een ezel – Nico ter Linden
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Er zijn mensen die zich alleen maar druk maken om lekker eten en mooie kleren.
Alsof er geen belangrijker dingen in het leven zijn.

Jezus zei: “Kijk nu toch eens goed uit je ogen. Kijk naar de vogels in de lucht.
Onbezorgd vliegen ze in het rond. Ze zaaien niet en ze maaien niet en ze stapelen gaan
voedsel op in schuren. Maar onze hemelse Vader zorgt voor ze.
Zal hij dan niet ook voor jullie zorgen?
Denk je dat je een dag langer leeft, als je de Mammon (de God van het geld) achternaloopt?

En kijk naar de lelies tussen het gras, hoe prachtig ze bloeien. Ze sloven zich niet uit, ze
hebben geen stapels kleren in de kast.
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Maar de koning met al zijn kostbare gewaden ziet er lang niet zo mooi uit als één zo’n
bloem.

Een bloem doet wat hij moet doen: hij bloeit.
Een vogel doet wat hij moet doen: hij vliegt en zingt zijn lied.
De mensen moeten ook doen waarvoor ze geschapen zijn: ze moeten liefhebben.
Wees dus niet bezorgd over wat je zult eten of drinken en hoeveel kleren je nog moet
hebben.
Als je alleen maar aan jezelf denkt, ben je blind voor wat een ander nodig heeft.
Terwijl jij je klerenkast volstopt, zit een ander in de kou, maar daar denk jij niet aan.
Niet zo bezorgd zijn!
Zonde van je tijd en zonde van je leven. “
Zingen: lied 216: 2
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Korte meditatie
Muzikaal intermezzo – klarinet en piano
(Hierbij op de beamer: foto van ondergaande zon)

Derde filmpje: aan het eind van de middag
(filmpje volgt z.s.m.)
(Hierna het licht dimmen – koster )
Gebed voor de oudejaarsavond: Van goede machten – Dietrich Bonhoeffer
De tekst van lied 511: 1,2,5,6,7 wordt gelezen
Terwijl lied 511 op de piano gespeeld wordt, laten Klaaske en Gerrie de kaarsen branden
Vierde filmpje: in de avond
Lústerliet: Gabriella’s liet – Gezina van der Zwaag
Gabriella's Liet - Gezina van der Zwaag met de Bazuin Oenkerk - YouTube
Zending en zegen:
Iona Abbey Worship Book:
V:
A:

A:

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

Liet: 822 – solo
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)
Collecte bij de uitgang: Kerkelijk werk
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