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Psalm 90  

Psalm 90 
staat 
bekend als 
de 
oudejaars-
psalm. ‘In 
ons gezin werd de psalm gelezen op oudejaars-
avond’, zei iemand. ‘Samen met andere vaste 
rituelen zoals kerkgang, oliebollen en familie-
bezoek kreeg ik er een warm en bijzonder 
gevoel van. Als oudste kleinkind mocht ik een 
keer de psalm voorlezen bij mijn opa en oma 
om kwart voor 12. Deze momenten op 
oudejaarsavond hadden iets plechtigs, dat ik 
mooi vond. Er stond ook genoeg luchtigheid 
tegenover van spelletjes doen en sterretjes afsteken’.  
Ik kan me voorstellen dat u Psalm 90 wel wat zwaar vindt. De 
schrijver van Psalm 90 zou Mozes zijn. Is Mozes heel negatief 
over het leven? Ik denk dat het lied van Mozes donkere en 
lichte tonen kent, door wat hij in zijn leven heeft 
meegemaakt met God. (naar Martina Fraanje) 

 
Naar Psalm 90 (Margryt Poortstra) 
 
Groot is uw Naam. In U is ons leven 
geborgen. Uit U zijn wij geboren. Nooit  
zal uw liefde ons verlaten. 
 
In uw eeuwigheid zijn wij maar even hier. 
Vergankelijk als eenjarige planten:  
opschietend, bloeiend en weer opgenomen 
in de aarde. Kwetsbaar zijn we, 
maar kleurrijk aanwezig. 
 
Dat niet de lengte van ons leven telt 
Maar de wijsheid die ons hart vervult. 

 
 
 
 
Elke morgen gaat de zon op. 
Laten wij de dag met vreugde 
begroeten. Vervul ons met het licht 
van uw liefde, God, en laat het werk van onze 
handen niet aan uw doel voorbij gaan. 
 
Dat niet de lengte van ons leven telt 
Maar de wijsheid die ons hart vervult. 

Psalm 90 in het liedboek 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
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Nieuw jaar 

Ook in het nieuwe jaar mogen we weten dat  

Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft  

God, wat zijn wij zonder U? 
Onze geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht,     
onze ziel uw vrede, 
ons hart uw liefde       
Heer, neem ons leven in uw hand 

God, U die gezegd hebt: ‘Ik zal er zijn’ 
Zegen ons met vrede. Amen 

 
 

 

 

     Lied IK ZAL ER ZIJN – Sela    

      https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 

     Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
     Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
     Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
     Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

     ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
     Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
     Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
     uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Lied: Wees met ons alle dagen van dit jaar    

(tekst: ds. R. Kleijer; melodie: Lied 247 Blijf mij nabij) 

1. Wees met ons alle dagen van dit jaar. 
Draag ons persoonlijk, draag ons met elkaar. 
Draag deze wereld, houd haar in uw hand, 
breng tussen ons uw Koninkrijk tot stand. 

 
2. Wees met ons alle dagen, ieder uur. 
Leg in ons hart de vonken van uw vuur, 
dat wij met licht en warmte voor elkaar 
uw mensen zijn ook in dit nieuwe jaar. 

 
3. Wees met ons door het hele leven heen, 
door vreugde en verdriet; U weet als geen 
wat ons beweegt en wat ons bezig houdt. 
Dank voor dit jaar dat U ons toevertrouwt. 

 
4. Wees met ons op de wegen die wij gaan,  Dank voor alle goede wensen die  
wijs ons daarbij de juiste richting aan.   ik mocht ontvangen. Alle goeds  
dat niet uw schepping in de chaos strandt.  en zegen ook voor u in 2023, 
Houd ons op koers naar het Beloofde Land.  Marjolen Veerbeek 

Gebed 

God, wij komen tot U 
Biddend om uw zegen 
Om moed, liefde en kracht 
Om elkaar te zoeken 
Lief te hebben en recht te doen 
Om van betekenis te zijn 
In het nieuwe jaar 
Vul ons met uw wijsheid 
Met uw geestkracht 
Tot zegen van diegenen  
die op ons pad zullen komen  
Tot zegen van onszelf. Amen 
(naar R. de Reuver) 
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