
Liturgie zondag 31 december 2022 in de Nij Brongergea Tsjerke  

in De Knipe. Thema: De brug 

 

Orgelspel:  Aria - Johann Seb. Bach 

  Koraalvoorspel over ‘Gij die alle sterren houdt’ - Paul Kickstat 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Moment van Stilte 

 

Stil gebed – Belofte en Groet 

 

Intochtslied 919 : 1 en 4 

 

 
 

  



Wy bidde as Kyrië-gebed ‘It jier ferdwynt mei stille groet’ 

 

It jier ferdwynt mei stille groet, 

it ripe_in simmer lang ta sin, 

en no’t de dagen koarter binn’ 

seit klear syn boadskip: God is goed. 

 

Us, minsken, wol it licht ûntgean, 

wy tinke dat it uzes is 

Wat God ús jout. Dat oan ’t gemis 

fan neisten wy net skuldig stean. 

 

Rûnom is honger, wreed en hurd; 

wy tankje God foar rom en sêd. 

Lit, Hear, ús dwaan wat oaren rêdt 

en net folstean mei bea en wurd, 

 

mar meitsje Jo ús myld foar wa’t  

wy partsje meie fan ús brea, 

lykas Josels oant yn ‘e dea 

as libben brea ús sêde ha. 

 

Jan Willem Schulte Nordholt/Atze Bosch 

 

Zingen op de melodie van NLB 248 

 

Wie weet wat ons de tijd zal leren  

hoe zal ons leven verder gaan;  

op alle paden leeuwen, beren?  

Vlak voor u zal de her- der staan!  

  

Begeef u niet op eigen wegen 

die lopen dood in een ravijn,  

maar laat zijn zorg u tot een zegen,  

zijn woord de weg ten leven zijn.  

  

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen  

uw pad niet zó als gij het wilt,  

de Heer beschut wie bij Hem schuilen,  

Hij is uw rots, uw zon, uw schild.  

 

Bidden om de Heilige Geest 

 

Bibellêsing Psalm 91 

 

  



Feilich by God 

1Dy’t yn’e skûle fan’e Heechste wennet 

en feilich is yn it skaad fan ’e Machtichste, 

2dy mei tsjin de Heare sizze: Myn taflecht en stins, 

myn God, dêr’t ik it op oankomme lit. 

3Hy rêdt dy ommers út it net fan ’e fûgelfanger, 

fan de deadlike pestsykte. 

4Mei syn flerken dekt Er dy, 

ûnder syn wjokken fynsto beskûl. 

Syn trou is in skyld en pânser. 

5Do hoechst net te skriljen foar de skrik yn ’e nacht, 

foar de pylk, dy’t snuorret op ljochtskyndei, 

6foar de pest, dy’t troch it tsjuster slûpt, 

foar de goarre, dy’t op ’e middei taslacht. 

7Tûzen falle njonken dy, 

tsientûzen oan dyn rjochterhân, 

mar dij komt it net benei. 

8Inkeld mei de eagen wurdst it gewaar 

en do meist sjen hoe’t de sûnders straft wurde. 

9Omdatsto de Heare dyn taflecht neamst 

en de Heechste foar dyn stins hâldst, 

10sil dy gjin ûnheil moetsje, 

gjin pleach dyn tinte beneikomme. 

11Want syn ingels jout Er opdracht 

om dy op al dyn wegen te hoedzjen. 

12Dy sille dy op ’e hannen drage, 

datst dyn foet oan gjin stien stjitst. 

13Oer liuwen en slangen rinsto hinne 

en do fertrapest de liuw en de draak. 

14Om’t er him oan My bynt, rêd Ik him, 

om’t er myn namme ken, beskermje Ik him. 

15Ropt er My, dan jou ik antwurd, 

hat er it benaud, dan bin Ik mei him, 

Ik skuor him los en bring him ta eare, 

16Ik jou him de romte oan libbensdagen 

en lit him sjen hoe’t Ik útrêding bring. 

 

Sjonge liet 90a : 1 – 3 

 

1.O God, ús foarteam droegen Jo 

   yn nacht en stoarmgebrûs, 

   bewiis ek ús jo macht en trou, 

   wês ivich ús tehûs. 

 

2.De hilligen tichtby jo troan 

   wien’ feilich yn jo skaad, 

   sa fiele wy jo hoede_aloan 

   en stean wy hún en haat. 

 

3.Ear’t Jo de wrâld en ’t himelwiid 

   ta wêzen roppen ha, 

   foel alle macht oer romte_en tiid 

   fan ivichheid Jo ta. 

 

  



Gedicht ‘De moeder de vrouw’ Martinus Nijhoff 

 

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 

Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 

die elkaar vroeger schenen te vermijden, 

worden weer buren. Een minuut of tien 

dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken, 

mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd - 

laat mij daar midden uit de oneindigheid 

een stem vernemen dat mijn oren klonken. 

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer 

kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. 

Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer, 

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. 

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 

Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren. 

 

Sjonge liet 90a : 4 – 6 

 

4.En tûzen jier binne_as de dei 

   fan juster yn jo each, 

   ús oeren gean en wurde wei, 

   as ’t libben yn in fleach 

 

5.De tiid nimt alle minsken mei, 

   it is in stadige stream; 

   sy gean de blommen efternei, 

   ferfleane as in dream. 

 

6.O God, ús foarteam droegen Jo 

   yn iuwen fol gebrûs, 

   wês ús in liedsman hjir en no 

   en ivich ús tehûs. 

 

Overdenking n.a.v. het thema ´De brug´ 

 

Zingen 252 uit Zangen van zoeken en zien: 

 

 
 

2. Behoed en bewaar jij ons, lieve God, 

    wees met ons in al het lijden. 

    Wees warmte en licht, een mens’lijk gezicht 

    nabij ons in donk’re tijden. (2 X) 

 

  



3. Behoed en bewaar jij ons, lieve God, 

    en geef geloof en vertrouwen; 

    een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 

    Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2 X) 

 

4. Behoed en bewaar jij ons, lieve God, 

    omgeef jij ons met jouw zegen. 

    Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 

    en zet ons op nieuwe wegen. (2 X)  

 

We zingen de geloofsbelijdenis uit de bundel ‘Hemelhoog’ staande 

 

 
 

 

Danken – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

De collecten zijn bestemd voor het Aanloophuis 

 

 

 

Slotlied zingen uit de bundel Zangen van zoeken en zien, lied 721 



 
 

Deel jij met ons het hoge woord 

uit ver verleden aangehoord- 

dat wij daarin verankerd zijn, 

dat wij daardoor veranderd zijn. 

 

Breek jij met ons jouw eigen brood 

dat leven is voorbij de dood- 

dat wij herkennen wie jij bent 

en weten ons door jou gekend. 

 

En doe ons keren naar elkaar 

met alle zorgen opgeklaard- 

dat wij ervaren dat jij leeft 

dat jij ons leven toekomst geeft. 

 

Wegzending en zegen 

 

Lok en seine tawinske foar 2023! 

 

 

 


