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9januari 201 6Nieuwjaarsviering op  

 in de Ontmoetingskerk Enschede   



BINNEN KOMEN 

Nieuwjaarswensen in de ontmoetingsruimte 

Naar de kerkzaal  

Luiden van de klokken       We worden stil 

Stilte 

We gaan staan 

Openingsvers   Die de morgen ontbood (LB 296) 

Past. Die de morgen ontbood 

 en het licht hebt geroepen, 

 zegen ons ook met Uw licht. (2x) 

 

Past. Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan 

 als een zon, vat ons samen in Uw stralen, 

 doe ons gedijen in Uw ogen! 

 

Past. Die de weerstand van de nacht wilt breken, 

 onze toekomst aan het donker afdwingt, 

Allen Refrein 

tekst Sytze de Vries 

melodie Willem Vogel 

We gaan zitten 

jdzuu
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BINNEN ZIJN  

Gebed van de zondag 

Zingen met de kinderen Hij komt niet uit de grote stad (LB 521) 

 

2 Hij draagt geen hermelijn, geen kroon. 

 Maar dat is onbekend aan vreemde wijzen. 

 Ze zoeken in Jeruzalems paleizen. 

 Daar zegt men: 'Heus, - je bent niet wijs, 

 hier is gewoon - geen koningszoon. 

 Hier zit Herodes op de troon.' 

jdzuu
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3 Toch moet hij nu geboren zijn. 

 Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen. 

 Als wijzen wil je niet zomaar verdwijnen. 

 Ze komen er. - De gekke ster 

 die vindt het fijn - om gids te zijn 

 naar Betlehem, een stad zo klein. 

 

4 We noemen je nu niet meer klein. 

 Je mag de stad van de Messias heten. 

 Wat Micha heeft gezegd wordt niet vergeten. 

 Jij, Betlehem, - bent groot door Hem. 

 Je mag het zijn - in sterrenschijn. 

Jij, Betlehem, heet niet meer klein. 

tekst Karel Deurloo 

melodie Jetty Podt 

 

Profetie  Jesaja 60, 1 - 6  

Gezongen Psalm Voor kleine mensen is hij bereikbaar (LB 72a) 

Psalm 72  

 

 (Refrein) 

Past. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 

 Hij geeft hoop aan rechtelozen, 

 hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 

 Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 

1  Hij zal opkomen voor de misdeelden, 

 Hij zal de machten die ons dwingen 

 breken en binden, hij zal leven, 

 onvergankelijk, als de zon.  

 



Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (Past) Zoals de dauw die de aarde drenkt, 

 zo zal hij komen en in die dagen 

 zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 

 zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 

3 Dan dragen de bergen schoven van vrede 

 en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 

 een vloed van koren, golvende velden, 

 een stad rijst op uit een zee van groen. 

 

Allen Refrein 

 

4 (Past) Zijn naam is tot in eeuwigheid, 

 zolang de zon staat aan de hemel. 

 Zijn naam gaat rond over de aarde, 

een woord van vrede, van mens tot mens.  

Allen  Refrein 

tekst Vijftig Psalmen – Psalm 72, 3-7, 13-14, 16-17 

melodie Tom Löwenthal 
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Evangelie  Matteüs 2, 1 – 12   

Beantwoord met: 

Allen 

  (LB 270d) 

Een enkel woord (aan het begin van het nieuwe jaar) 

Zingen   … op weg naar Bethlehem (LB 506: 1, 2) 

  

jdzuu
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2 Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, 

 wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn, 

 een rijk waarin de vrede wint, van oorlog en van pijn. 

refrein 

tekst André Troost 

melodie Engeland 18e eeuw – GOD REST YOU MERRY 

BINNEN EN BUITEN 

Inzameling 

Gebeden 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Zingen   Door goede machten trouw en stil omgeven  

   De verzen worden gezongen door de pastores 

   Het refrein zingen we samen 

 

1 (Past) Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
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5 (Past) Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

Allen: Refrein 

 

6 (Past) Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied. 

Allen: Refrein 

tekst Dietrich Bonhoeffer 

melodie Siegfried Fietz 

Zegen 

v.  Zegen, beantwoord met:  

Allen 

 

Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter van de kerkenraad 

Een toast op het nieuwe jaar – in de Ontmoetingsruimte 


