
 
De redding die Ik breng, zal voor altijd blijven; sta er klaar voor! 

 

 

 

Dienst op zaterdag 31 december 2016, Oudjaar, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Organist: Eugène Broekman 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

 

 

De paaskaars brandt 

 

Orgelspel 

 

We worden stil 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

 

De voorganger heet allen welkom 

 

AAN HET BEGIN 

 

Staande zingen van het eerste lied: Psalm 121:3 en 4 

 

Stil gebed 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

De gemeente gaat weer zitten 
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Gebed: 

 

Wij zijn van U, eeuwige God,  

en onze tijd behoort U toe.  

Mensen komen en mensen gaan,  

de tijd slaat wonden en heelt ze weer,  

lief en leed gaan hand in hand.  

Maar U, Heer, blijft dezelfde,  

uw jaren kennen geen einde,  

want U zijt de levende God. 

Wij danken U voor alles  

wat ons in het afgelopen jaar is gegeven en  

wij vragen U: Laat ons met vertrouwen  

het nieuwe jaar tegemoet zien.  

Stel ons open voor alles wat komen gaat.  

Vervul onze dagen met vreugde en voorspoed,  

en vergeet ons niet.  

Onze namen staan toch geschreven in de palm van uw hand?  

Uw goedheid prijzen wij, 

hier en vanuit de huizen met wie we verbonden zijn. 

En we doen het  

vandaag en alle dagen  

die komen tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

(uit: Eensgezind volharden In gebed. Een oecumenisch gebedenboek, p. 507-508, Brepols, 

1988) 

 

Gemeentezang: Lied 283 

 

Smeekgebed, besloten met gemeentezang: Lied 463:6, 7 en 8 

 

(TOCH NOG GOED) 

Als uw Koninkrijk o God  

dit jaar maar iets  

aan realiteit gewonnen heeft – 

 

en dat mogen we toch verwachten.  

Bij alles wat er niet gebeurde  

gebeurde er soms toch ook wél iets. 

 

Al die lof die U werd toegezwaaid,  

een troon van liederen.  

Al die gebeden, wereldwijd,  

al die mensen rondom uw Zoon. 

 

Niet alleen voor de dood,  

ook voor het leven werd gekozen,  

naast bederf, verval, ook bloei. 
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Liefde kwam er van de grond,  

soms, veel te weinig, maar niettemin  

was er echt sprake van gerechtigheid. 

 

Uw Koninkrijk o God.  

Iets reëler, iets dichterbij.  

Het zou alles zo anders,  

 

alles toch nog goed maken. 

Daarom bidden en zingen we samen: 

 

(Hans Bouma, Op adem komen, p. 170) 

 

Gemeentezang (loflied): Lied 481:1 en 3 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord: 

 

Here God, 

U die er bent, die was en die komen zal –  

we aanbidden u.  

Juist vanavond, nu wij voelen hoe klein we zijn.  

Wij zijn mensen van de tijd.  

De tijd vliegt ons door de vingers.  

We houden het niet vast.  

U bent de vaste grond van ons bestaan.  

Als kleine mensen willen we  

luisteren naar u en houvast zoeken bij u.  

Spreek tot ons! 

Amen. 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 51:4-6 

 
4-5 Mijn volk, luister aandachtig naar mij, 

mijn natie, leen mij je oor. 

De wet vindt zijn oorsprong in mij, 

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. 

In een oogwenk breng ik de zege nabij, 

de hulp die ik bied is al onderweg; 

ik zal krachtig rechtspreken over de volken. 

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, 

ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 
6 Kijk omhoog naar de hemel, 

kijk naar de aarde beneden: 

al vervliegt de hemel als rook, 

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad 

en sterven haar bewoners als muggen, 

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven 
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en mijn recht zal geen einde hebben. 

 

Gemeentezang: Lied 90A:1, 2, 3 en 6 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 12:35-40 

 

35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en wees als knechten die hun 

heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen 

wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik 

verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. 38 

Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het 

aanbreken van de dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief 

zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Ook jullie moeten 

klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 

 

Gemeentezang: Lied 905:1, 3 en 4 

 

Verkondiging: 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Het jaar gaat naar een einde toe. Soms wordt een jaar verbeeld als een aangeklede mens. En je 

ziet het oude jaar als een oude man in zijn oude kleren verwaaien en vervluchtigen. 

Verdwijnen in mist en nevel. En het jonkie moet nog komen. Staat in de coulissen klaar om 

op te komen en het podium te betreden. 

Maar nu is de oude man nog aan het vervagen. Precies als Jesaja namens de HEER vertelt: 

 

6 Kijk omhoog naar de hemel, 

kijk naar de aarde beneden: 

al vervliegt de hemel als rook, 

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad 

en sterven haar bewoners als muggen, 

 

Toch wel pittige woorden en beelden die opgeroepen worden. Een aarde in aftakeling. Een 

wereld in verwarring. De hemel een rookpluim. Het past bij de woelige tijden van toen. Het 

volk zit in ballingschap in Babylon. Ver weg van huis. Geen vakantietrip, maar een 

gedwongen aftocht naar een onderdrukt bestaan. Niks om happy van te worden. 

In veel opzichten is de verwarring van toen herkenbaar in de tijd van nu. Mensen zijn en 

blijven mensen. En er is altijd weer wat. Dreiging en dood. Woede en verwoesting. 

Grootspraak en vuil spuwen. Twijfel en teleurstelling. Angst en beven. Waar gaat het heen 

met onze wereld? Met de samenleving dichtbij? Met je zelf? Er is weemoed om wat vroeger 

was. Dat leek zoveel beter. Er is onzekerheid om wat gaat komen. Nog meer mensen in onze 

omgeving? Nog meer klimaatverandering? Hoe gaat het economisch? Komen er andere 

politici? Zijn ze dan te vertrouwen? 

Je kijkt op een jaar terug. Je blikt vooruit naar wat komt. En op de drempel sta je stil. Blijf je 

terug kijken? Staar je naar de grond als een soort van struisvogel? Kijk je de toekomst in? 

 

Het goede bericht van Jesaja is: Je kunt verder gaan! Je kunt de drempel over! Een nieuw jaar 

ingaan. Nieuwe mogelijkheden oppakken. Nieuwe uitdagingen aangaan. Je hoeft niet aan het 

verleden te blijven hangen. Niet bij de pakken te gaan neerzitten. 
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Het goede bericht dat Jesaja namens de HEER vertelt:  

 

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven 

en mijn recht zal geen einde hebben. 

 

Dat is wat blijft. Redding en recht.  

Er wordt door God recht gedaan aan rechtelozen. Aan mensen in de knel. Wat krom is in 

onze samenleving wordt recht gemaakt. Dat geeft ruimte om te leven, de toekomst tegemoet. 

En God zal redden uit nood en ellende. Uit donkerte en dood. Wat verloren gaat of verloren 

is, wordt gered en mag opstaan. Dat geeft ook ruimte om te leven, de toekomst tegemoet. 

De redding staat op naam van Jezus. Dat is de blijde boodschap. Zijn naam betekent het al: 

redding, verlossing, bevrijding. Zo moest het kind in de kribbe heten. Maar hij maakte het ook 

waar in zijn woorden en daden. Alles wat hij zei en wat hij deed, stond in het teken van het 

redden en opbeuren van mensen en de menswereld. Om hen te bewaren voor het Koninkrijk 

van God.  

En de mensen die gered worden zijn allereerst de ballingen in Babylon. Ze kunnen vrij 

terugkeren naar de puinhopen van Jeruzalem. En de stad herbouwen. Het zijn vervolgens de 

Joden in de diaspora, die er op mogen vertrouwen, dat God hen zal redden in hun verspreiding 

over de aardbol. Het is verder een blij bericht voor de christenen die daadwerkelijk vervolgd 

worden. Er komen er steeds meer die last hebben van mensen in hun omgeving. In diverse 

landen krijgen christenen het zwaar te verduren. En het is een goede boodschap voor wie 

miskend en bedreigd worden vanwege het christelijke geloof. Ook dat aantal neemt toe. En 

dan komen ook wij in beeld in onze omgeving, als mensen in nood en onrecht. Maar steeds 

weer is het blijde nieuws: Je wordt gered. Er wordt recht gedaan. 

Dat is wat steeds weer blijft van God. Ook in het jaar dat komt. Daarom kunnen we het oude 

met een gerust hart achter ons laten. 

 

God komt steeds weer om te redden en om recht te doen. Dat is iets waar we op mogen 

vertrouwen. 

Op zich komt God dan toch. Maar je weet nooit hoe, wat of waar. Dat is eigen aan de vrijheid 

van God. En je weet ook niet wanneer. Dan zit je maar te wachten en te wachten… 

Ik denk, dat het stukje uit Lucas daar iets meer over zegt. En hopelijk ook kan helpen. 

 

“Niets is heerlijker dan dat je bij thuiskomst begroet wordt. Dat vraagt Jezus van ons: zó 

wakker zijn dat wij hem, als hij komt, kunnen begroeten. Zó mogen wij de ons gegeven tijd 

beleven: een tijd van wachten met het oog op de begroeting van Hem die ons zal verlossen. 

Wie dit beeld voor ogen houdt, zal merken dat de tijd gevuld is.” (Gerrit de Kruijf, Een goed 

woord, p, 251) 

Het betekent allemaal niet, dat je letterlijk wakker blijft. Dan val je op een gegeven moment 

toch in slaap, omdat het niet meer te houden is. Het gaat meer om een wakker blijven, dat 

gekenmerkt wordt door: waakzaam zijn, alert en paraat zijn. Of ervoor klaar staan, open en 

ontvankelijk zijn. Of toegankelijk zijn voor wat er naar je toe kan komen. 

Probeer het tegendeel te zijn van ingedut en vastgeroest. Daar ligt een enorme 

verantwoordelijkheid; de gemeente hoeft niet te slapen, hoeft niet in weemoedigheid terug te 

blikken, maar kan in vertrouwen vooruit zien. De staf van het hele huis heet gelukkig (37) als 

zij de heer van het huis verwachten. Niet slechts de portier waakt, maar de hele staf van het 

huis is waakzaam, als een beeld voor de hele christelijke gemeente. We besteden de 

verwachting van de komst van Christus niet uit aan een enkeling. Maar we wachten en 

verwachten samen. 
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We kunnen zo het nieuwe jaar tegemoet gaan. Je kunt gaan zitten mokken, dat het toch nooit 

wat wordt. Of je gaat met een open mind en een open hart 2017 in. Je kunt leven en werken 

alsof alles potdicht zit en nooit meer open komt. Of je houdt serieus rekening met 

verrassingen, Dat de deur op een kier gaat. Of dat de deur gewoon open gaat. En God zich 

aandient in je bestaan.  

De redding die Ik breng, zal voor altijd blijven; sta er klaar voor!  

Dat is echt zó 2017! 

 

Amen. 

 

Meditatief moment: orgelspel 

 

Gemeentezang: Lied 902:1, 3 en 5 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

 

Here God,  

voor uw Aangezicht, 

spreken wij in dit uur onze dankbaarheid uit 

over zoveel, dat ons in het afgelopen jaar goed deed: 

voor onverwachte troost en bemoediging; 

voor de liefde van een medemens; 

voor de verwondering geliefd te zijn 

door kinderen, kleinkinderen en vrienden; 

voor de ervaring dat ons leven een zin heeft; 

voor het geheim van uw aanwezigheid en trouw; 

voor de ervaring van geluk. 

 

Here God,  

voor uw Aangezicht, 

spreken wij in dit uur onze dankbaarheid uit, 

dat we vandaag leven mogen, 

mee mogen gaan in de tijd, 

van oud naar nieuw, 

en dat we daarin niet machteloos zijn, 

omdat hoop ons geschonken wordt, 

omdat de tijden in Uw hand zijn. 

 

Here God,  

voor uw Aangezicht, 

spreken wij in dit uur ook ons verdriet uit, 

over wat teleurstellend was, 

over het verlies van naast-staanden, 

die van ons zijn heengegaan door de dood. 

We denken aan Femmy, de goede kennis van een gemeentelid die plotseling overleed. 

Al die goede herinneringen aan hen vervullen ons vanavond 

met innige dankbaarheid en groot verdriet. 
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Here God,  

voor uw Aangezicht, 

spreken wij in dit uur uit, 

dat we geschokt zijn vanwege al die onbekenden, 

voor ons naamlozen, maar bij anderen bekend en geliefd, 

die in het afgelopen jaar stierven als slachtoffers 

van zinloos geweld, onderdrukking en uithongering, 

de jonge mensen die stierven of  

voor hun leven gewond raakten ten gevolge van het verkeer. 

Wij voelen ook de schade die ons milieu is aangedaan. 

 

Here God,  

voor uw Aangezicht, 

spreken wij in dit uur ook van onze hoop, 

voor de volken in Israel en omgeving, 

voor de volken onder dictaturen, 

voor de getroffenen in Zuid Amerika, Afrika en Azië. 

Voor de vluchtelingen van heinde en ver. 

Voor al die mensen, 

die van hun vrijheid beroofd zijn, 

voor allen die onder het bestaansminimum moeten leven, 

kinderen in de sloppenwijken, 

drugsverslaafden en daklozen, 

O Heer, wij leggen ons leven in Uw handen, 

geef ons de innerlijke sterkte 

om in ziekte en gezondheid 

te dragen, wat niet veranderd kan worden, 

en moed om dat te veranderen, 

wat wel veranderd kan worden. 

(Naar: Jan de Jongh, 'Gebed voor de oudejaarsavond', uit: Rond de langste nacht. Liturgie 

maken in herfst en winter, Zoetermeer (1996),p. 141-142. 

 

Avondgebed: 

Heer, nu de avond valt 

komen wij tot U. 

De dag gaat ten einde 

en heeft genoeg 

aan zijn eigen kwaad. 

Neem de last daarvan 

van ons af 

en bewaar wat goed was. 

Mogen uw ogen 

over ons geopend zijn, 

wanneer wij de ogen sluiten. 

(Klaas Holwerda; Liedboek, p. 566): 

 

Stil gebed 

 

Het Onze Vader 
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Inzameling van de gaven 

Eerste collecte (zwarte zak): Deel je leven. 

Voor het leven en werken van onze eigen gemeente, Daarin leven we met elkaar mee in 

vreugde en verdriet. Daarvoor wil de kerkenraad zich mede met behulp van uw gaven 

inzetten.  

Tweede Collecte  (groene zak): is bestemd voor kerk en landelijk kerkenwerk. 

 

We lezen: Romeinen 8:31b-39 

 

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 

gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 

schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal 

hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de 

rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 

Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er staat 

geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 

37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben 

ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 

AAN HET EINDE 

 

Gemeentezang (staande) slotlied: Lied 452:1 en 3 

 

1. Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld: 

Gij leeft en houdt de wacht! 

Wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

 

3. O hemellichaam, Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 

 

Uitzending 

 

Zegen: 

 

De Altijd Nabije zegent en behoedt u;  
de Altijd Nabije doet lichten zijn gelaat over u en is u genadig;  
de Altijd Nabije verheft zijn gelaat over u en geeft aan u vrede. 
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(NBG – Numeri 6:24-26) 
 

Gemeentezang: Lied 431C 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang 

 

 


