
31 december 2022

1

Uren, dagen, maanden, jaren 
vliegen als een schaduw heen; 
ach, wij vinden, waar wij staren, 
niets bestendigs hier beneên! 
Op de weg, die wij betreden, 
staat geen voetstap die beklijft; 
al het heden wordt verleden, 
schoon ’t ons toegerekend blijft. 
 
Dat de tijd hier ’t al verover’, 
aan geen tijdperk hangt mijn lot; 
Gij, Gij blijft mij altijd over, 
Gij blijft eindeloos mijn God. 
Welk een ramp mij hier ook nader’, 
‘k vind in U mijn rustpunt weer; 
Gij blijft in Uw Zoon mijn Vader, 
wat verander, wat verkeer’. 
 
Snelt dan jaren, snelt vrij henen 
met uw blijdschap en verdriet; 
welk een ramp ik moog bewenen, 
God, mijn God, verandert niet. 
Blijft mij alles hier begeven, 
voortgeleid door Zijne hand, 
schouw ik uit dit nietig leven 
in mijn eeuwig vaderland. 
 

JdH-406 

Oud & Nieuw groet
vanuit het project ‘Prijs met Johannes de Heer’ 

Beste mensen, 
 
Op deze oudejaarsdag blikken we dankbaar terug 
op het afgelopen jaar waarin we ruim 25 
activiteiten mochten organiseren en uitvoeren,  
14 nieuwsbrieven mochten versturen,  
ieder kwartaal een PMJDH-magazine mochten 
aanbieden en heel veel zegeningen mochten 
ontvangen en delen! 
 

Oud & Nieuw is vaak ook een moment van 
terugblikken en vooruitkijken. Wij vinden JdH-lied 
406 daarin reflecterend en bemoedigend. 
 
 
 

 
 
 
 

In memoriam Aalt van de Beek († 17 juni 2018) 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Gebed bij de decembermaand  

Voor allen die in oorlog leven,
zich aan de rand van de afgrond begeven,
voor hen die zeggen ‘het hoeft niet meer’;

ontferm U Heer!

Voor allen die steeds leven met pijn,
voor allen die ver van U afgedwaald zijn,

voor hen die struikelen, telkens weer;
ontferm U Heer!

Voor hen die nu alleen moeten gaan, 
voor de mensen met een armoedig bestaan,

wij bidden, breng in hun lot een keer;
ontferm U Heer!

Voor bewustzijn, voor zinvol leven,
voor Uw schepping, ons in beheer gegeven, 

voor al wat goed is, kwetsbaar en teer;
ontferm U Heer!

Voor een reis naar Beth’lem en terug,
voor het kruis, voor ons gedragen op Uw rug,

voor ons gestuntel, ondanks Uw leer;
ontferm U Heer! 

Dank U God, dat U naar ons toekwam,
als Kind, Verlosser, Heerser en Offerlam,

geleid ons zo, naar Uw paradijs;
Kyriëleis! 

A.W. van Hal, 2022 
_________________________

Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling en 
Gods zegen en nabijheid voor 2023 toe! 
 
Namens team ‘Prijs met Johannes de Heer’,

  Arend
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