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Openingslied:
“De dag, door uwe gunst ontvangen”
(LB 248 / GvL 583)

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Welkom en Inleiding
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Gebed om vergeving
V: Heer, zie om naar uw mensen, kinderen in hun spel,
jongeren in hun zoektocht door het leven,
mensen in hun drukbezet bestaan,
en ouderen die kunnen genieten van elke nieuwe dag.
Heer ontferm u over ons A: Heer ontferm u over ons
V: Heer, zie met milde ontferming om
naar alles wat fout ging in het afgelopen jaar
plaats alles wat wij deden in uw licht
en toon ons uw barmhartigheid.
Heer ontferm u over ons A: Heer ontferm u over ons
V: Heer, trek met ons mee door de tijd,
bemoedig ons om in het nieuwe jaar
stappen te zetten in verzoening
leg uw mildheid en geduld in ons hart.
Heer ontferm u over ons A: Heer ontferm u over ons

Drempelgebed (allen):
Eeuwige God,
U die ons het ritme van de dagen en jaren geeft,
voer ons vanavond binnen in uw stilte,
in uw rust,
om opnieuw onze plaats te leren kennen.
Open onze oren
voor uw woorden van belofte,
die ons hoop geven
op de dag van morgen,
nu en tot in eeuwigheid
Amen.
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Lezing - Psalm 121
Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Lied: “Uit uw hemel”
(GvL 530- LB 527)
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Als een kind zijt Gij gekomen
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.
Als een vuur zijt Gij verschenen
als een ster gaat Gij ons voor
in den vreemde wijst uw spoor
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een bron zijt Gij begraven
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn
ooit nog vrede hier op aarde?
Als een woord zijt Gij gegeven
als een nacht van hoop en vrees
als een pijn die ons geneest
als een nieuw begin van leven.
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Lezing: Lucas 13, 6-9
Jezus vertelde zijn leerlingen de volgende gelijkenis:
“Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken
of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de
wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of de vijgenboom
vruchten draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient
tot niets en put alleen de grond uit”. Maar de wijngaardenier zei
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen
heb omgespit en hem mest heb gegeven; misschien zal hij dan het
komend jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog
omhakken.”
Overweging
Meditatieve stilte
Orgelmuziek
Voorbeden
Acclamatie: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Onze Vader (oecumenisch):
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Slotlied: “Zingt voor de Heer een nieuw gezang” (LB 655, GvL 564)
1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de Heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilge tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Slotwoord en zegenbede
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Lam Gods parochiekern
Protestantse wijkgemeente Leiden Zuidwest
samen in De Pelgrim

WENSEN U
EEN VEILIGE JAARWISSELING
EN
EEN GEZEGEND 2021
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