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Thema:  ‘vergeet de wanhoop van het wachten…’ (Pnr.1403)  Lukas 18:8b 
Uitgesproken 31 december 2011 in het Open Hof te Kampen 
   
Organist:  Dick Muller  
 
U luistert naar: de oudejaarsdienst van 2011 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 392: 1, 2 en 5 

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in 't wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Lukas 18: 8b 

Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op 
aarde?’  
 

Zingen Lied 397 
1. O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 
2. De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
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4. En duizend jaar gaan als de dag 
van gistren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
5. De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Psalmgebed Lezen Psalm 90: 1 – 4 

1 Een gebed van Mozes, de godsman.  
 
Heer, u bent ons een toevlucht geweest  
van geslacht op geslacht.  
2 Nog voor de bergen waren geboren,  
voor u aarde en land had gebaard –  
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
 
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof  
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’  
4 Duizend jaar zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren die voorbij is,  
niet meer dan een wake in de nacht.  

 
Zingen Psalm 90: 4 

4. Gij overspoelt de stervling met uw stromen. 
De jaren snellen ons voorbij als dromen. 
Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren, 
des avonds dor en alle glans verloren. 
Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan. 
Uw gramschap overweldigt ons bestaan. 

 
Lezen  Psalm 90: 9 -14 

9 Al onze dagen gaan heen door uw woede,  
wij beëindigen onze jaren in een zucht.  
10 Zeventig jaar duren onze dagen,  
of tachtig als wij sterk zijn.  
Het beste daarvan is moeite en leed,  
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.  
 
11 Wie kent de kracht van uw toorn,  
wie vreest oprecht uw woede?  
12 Leer ons zo onze dagen te tellen  
dat wijsheid ons hart vervult.  
 
13 Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?  
Ontferm u over uw dienaren.  
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14 Vervul ons in de morgen met uw liefde,  
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.  

 
Zingen Psalm 90: 8 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Schriftlezing Lukas 2: 25 – 32 

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een 
rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël 
vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 
26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet 
zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben 
gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en 
toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te 
doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28 nam hij het in zijn 
armen en loofde hij God met de woorden:  
29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,  
zoals u hebt beloofd.  
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien  
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:  
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen  
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’  

 
Zingen Lied 167: 1 en 2 

1. Heer Jezus, licht der wereld 
en schat der zaligheid, 
wij komen U ter ere, 
hier door uw Geest geleid, 
tezamen in uw tempel, 
opdat ook wij misschien 
naar Simeons exempel 
U zouden mogen zien. 
 
2. Gij laat U door ons vinden, 
o Heer, in ieder oord. 
Gij zijt bij uw beminden 
aanwezig naar uw woord. 
Geef dat ook hier en heden 
't geloof uw heil aanschouwt, 
uw tempel in mag treden, 
U in de armen houdt. 

 
Schriftlezing Lukas 18: 1 – 8 

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te 
bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad 
die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen 
gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die 
steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in 
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het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat 
niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag 
voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 
5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last 
bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me 
nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, 
al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht 
verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem 
roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun 
spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal 
hij dan geloof vinden op aarde?’  

 
Zingen Lied 167: 3 

3. Wees in ons leven luister 
en licht in onze pijn, 
en in ons kruis en duister 
de milde zonneschijn, 
voor 't aarzlend hart een leider, 
een vuur van heinde en ver, 
voor zieken een bevrijder, 
voor stervenden een ster. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 390: 1 en 3 

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied. 
Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij, milde bron van zegeningen: 
zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen ELB 175 

Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
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Welke zonden wij bedreven, 
wil ze, Here, ons vergeven. 
God, wil goede rust ons geven 
in deze nacht. 
 
Stilte over alle landen 
in deze nacht. 
Vouwen wij tezaam de handen 
voor deze nacht. 
God zal voor ons allen zorgen 
tot het dagen van de morgen. 
Veilig en bij Hem geborgen 
zijn wij vannacht. 

 
Zegen 


