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Loslaten
Kerst en de kerstdiensten
laten we achter ons: oud en nieuw
komt eraan. Ook tijdens deze periode vinden er in sommige kerken van
Leiden vieringen plaats op oudjaarsdag en op nieuwjaarsdag. "We blikken terug aan het einde van het jaar
en verbinden dat aan God."
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elke dag is er op 31 decem
ber ook een viering", vertelt pastoor Jeroen Smith over de vieringen in de St. Joseph- en Lodewijkkerk. "Hierin gaat het vooral over
de dankbaarheid, Gods zegeningen en genade van het afgelopen
jaar. De preek zal zich richten op
Gods aanwezigheid in de kerk en
ieders persoonlijk leven. Speciaal
aan deze dienst is dat het einde
van de viering het Te Deum wordt
gezongen, dat is een dankhymne.
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’Wij loven U, o God’."
Op 1 januari vindt er ook een Mis
plaats. Naast nieuwjaarsdag is 1
januari de achtste dag na Kerstmis,
het octaaf. De rooms-katholieke
kerk viert dan het hoogfeest van
de Heilige Maria, de moeder van
God. Omdat nieuwjaarsdag en het
hoogfeest samenvallen, wordt aan
het einde van de Mis het nieuwe
jaar aan de voorspraak van Maria
opgedragen.

" Zoals

'

Terugblikken
In de Marekerk gaat dominee
Ton Jacobs voor in de dienst op
oudjaarsdag. "Een kerkdienst op
oudjaarsdag is in de protestante
gemeente een oude traditie. Het

beleven van de tijd en het terugblikken aan het einde van het
jaar en dat verbinden aan God."
De dienst zal een gewone dienst
zijn, behalve dat de inhoud van
de preek in het teken staat van
oudjaarsavond. Jacobs preekt over
Psalm 31: ’ mijn tijden zijn in uw
hand'.
Tevens is er een dienst om het nieu
we jaar te starten met God. Hierin
wordt ook een psalm behandeld;
Psalm 12 over welke woorden wij
elkaar meegeven, ook weer dit
jaar. Na afloop vindt een nieuws
jaarsreceptie plaats.
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Optellen

Dominee Ad Ablas vertelt over de
vieringen die plaatsvinden in de
Hooglandse Kerk. Op oudjaars

-

Blik terug aan het einde van het jaar
enverbind dat aan God (Foto: pr/ Niek
Baveiaar).

avond wordt er een dienst gevierd
om terug te kijken op het afgelopen jaar. " Niet neutraal terugkijken, maar loslaten wat ballast
oplevert, wikken en wegen, wat
waren zorgen en wat leer ik hiervan voor het volgend jaar? Ook is
het afsluiten van dit jaar niet aftellen maar een optellen, je hebt er
weer ervaring bij. Het is een verloren jaar als je dat zomaar voorbij
laat gaan zonder er goed over na te
denken. Je verleden neem je altijd
mee, het verrijkt je enorm als je
door de ogen van je verleden naar
"
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Het betreft een cantatedienst, met
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van J.S. Bach. Krachtiger kun je de
drempel van het nieuwe jaar niet
overgaan dan met het slotkoor:
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hemel en aarde maakt heeft en
elke dag nieuw maakt. Ook op 1
januari is er in de Hooglandse Kerk
een dienst. Na de nieuwjaarsont
moeting is een ochtendgebed
met als thema de besnijdenis en
naamgeving van Jezus. In de betekenis van die naam horen we vele
aanzetten voor onze goede voome
mens voor 2016.
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