
 

 

31 Dec 2022 

Voorganger: Ds. J. J. de Lan-
ge 
Organist: Jan vd Wal  
 
 
Zingen: Lied 518: 1 en 4 
Welkom, 
Aanvangslied: Ps 146c: 1, 3 
en 7 
Stil Gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 513 
Gebed om ontferming 
Genadeverkondiging 
Zingen: Sj. Op wei 158A  
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Luc. 2: 21 en 
 Filp. 2: 5-11 
Zingen: Sj. Op wei 132 (4x) 
Preek 
Zingen: Lied 512 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Sj. Op wei 185 
Zegen 
Beantwoord met lied: 425 

Liturgie  

Oudjaarsdag 

Nr.144 
Efkes Byprate  

Liturgie  

Nieuwjaarsdag 

De collecte op zondag  31 de-
cember 2022 en 1 januari 
2023 is bestemd voor de dia-
conie, eigen kerk en eigen 
jeugd.  
De diaconie gelden worden 
ingezet voor incidentele hulp-
aanvragen. 
Overige donatie mogelijkhe-
den voor de wekelijkse collec-
ten: 

• via bankoverschrijving 
naar bankrek. NL12 
RABO 0362 7777 05 van 
diaconie 

• via de collectebussen bij 
de Spar 

• via de Scipio App PKN 
Garyp 

Laat warm en 
stil de kaarsen 
branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt 
gebracht, 
breng als het kan ons samen, 
geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt 
in de nacht. (Lied 511a) 
Door goede machten trouw en 
stil omgeven is een lied wat 
Bonhoeffer op 28 december 
1944 aan zijn moeder en zijn 
verloofde schreef. Op het mo-
ment van schrijven zat hij vast 
in de gevangenis. Het nieuwe 
jaar lag voor ook voor hem 
klaar, maar in april 1945 is hij 
geëxecuteerd. Hoe bijzonder 
dat deze man op dat moment 
nog een lied kan schrijven en 
dan ook nog deze tekst.  
Wij staan voor een nieuw jaar, 
net kerst achter de rug, de 
kaarsen branden en wij mogen 
genieten van de feestdagen. 
Maar, ik kan mij ook voorstel-
len, dat niet iedereen vol hoop 
dit nieuwe jaar ingaat. Simpel-
weg, omdat een nieuw jaar niet 
direct betekent dat je alles ach-
ter je kan laten, wat het afgelo-
pen jaar op je pad is gekomen 
of wat al langer met je meegaat 
op je levenspad.  
Toch mogen wij als volgelingen 
van Jezus ons uitstrekken naar 
het Licht dat schijnt in de 
nacht. Want dat is wat we mo-
gen weten. Er schijnt een Licht 
in ons duister, in het duister 
van de wereld en wij mogen dat 
Licht volgen ook het komend 
jaar. En door dit Licht kunnen 
we elkaar veel heil en zegen 
wensen!  

De tekst 

van… 

Tsjikke Bloem 

Voorganger: Ds. J. J. de Lan-
ge 
Organist: Auke vd Merk uit 
Burgum 
 
Welkom, 
Zingen: Ps. 90: 1, 2 en 3 
Stil Gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: Ps. 90: 4, 5 en 8 
Leefregel 
Zingen: Lied 245  
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Jes. 51: 1-6 
Zingen: Ps 130: 3 en 4 
Schriftlezing: Luc. 12: 35-40 
Zingen: Lied 751 
Preek 
Zingen: Lied 3482 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Lied 302 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Lied 919: 1, 2 en 4 
Zegen 
Beantwoord met lied: 415: 3 

Collecte 


