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(Orgel)muziek 

De klok luidt  

Welkom en drempelgebed 

God, 
we zijn bij elkaar 
op zoek naar stilte 
naar leven en liefde 
naar onszelf 
naar U 

 
GOD  
LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 
WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

 

Lied:  “Gegroet jij jij ” (3x) 

 

Begroeting: 

      v:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
      a:  SCHEPPER EN BEHOEDER  VAN ALLE LEVEN 
      v:  God, laat  uw licht over ons leven schijnen 
      a:  UW LIEFDE OVER AL ONZE DAGEN 
      v:  Wij groeten elkaar  
      a:  IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 
  EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
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Zingen Psalm 90: 1 en 6 

90:1 
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. 
 
90:6 
Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 

 
 

                

Paulus aan de gelovigen in Rome (bij Romeinen 12:16) 
 
  Geloof maar gewoon,  
  dan geloof je al gek genoeg!!! 

Zit je weer op de berg daar hoog boven, 

Ben je heel hoogdravend in het weer? 

Ben je hoogstaand, diepgaand aan het geloven, 

Kijk je van boven op mij neer? 

 

Doe me een lol en kijk naar beneden. 
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Bij de mensen op de grond, daar hoor je bij. 

Met al je zwevende ideeën en gebeden, 

Ben je te ver heen van mij. 

 

Wie zichzelf hoger denkt, heeft de ander verloren. 

Wat heb je aan wolken als je de aarde niet kent? 

Je moet bij elkaar zijn, wil je bij elkaar horen. 

Je moet zwaarder tillen dan je zelf bent. 

 

Wat geef je er om naar boven te streven in een hoger leven? 

Iedereen is iemand en iedereen iemand is als jij. 

Houd eerst en voor alles van mensen die om je geven. 

Niemand valt daarbuiten, ieder hoort daarbij. 

 

Dit is alles wat ik vroeg: 

Geloof maar gewoon, dan geloof je al gek genoeg! 

 

 

Zingen “Zij die op de sterren reizen” (Zangen van Zoeken en Zien , 701) 

 
2. Zij die op de sterren reizen, varend op de hemelkaart, 
zoeken tekens in de ruimte naar het hart van het bestaan. 
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3. Zij die op de sterren reizen, op gedachten snel als licht, 
zien de grootheid van het kleine in een pasgeboren kind. 
 
4. Zij die op de sterren reizen, vinden sterren in hun hart, 
worden nieuwe zieners, wijzen, van een stralend gouden dag. 
 
5. Zij die op de sterren reizen, brengen daar vandaan iets mee, 
want de afglans van de sterren geurt als wierook om ons heen 

 

Lezen Matteüs 2: 1-12 

Overweging 

 

Muziek 
 
Lied 511: 1 , 5 , 6 en 7 

511:1 
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. 

 
511:5 
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. 
 
511:6 
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. 
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511:7 
In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

  - Gebeden, afgesloten met Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in eeuwigheid,  
Amen 

 
 
 

Slotlied Lied 425 
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Zegen :  

 
     zingen Lied 263 
 

263:1 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
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263:2 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
263:3 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
  

    daarna samen uitgesproken: 
 

Dat de liefde van God 
onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 
vrede legt in ons hart en onze handen 
 
 
dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 
 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
AMEN  
 
Muziek 

 
 
 

In deze weken van kerkomroep zijn wij benieuwd naar uw ervaringen. 
Mogelijk hebt u ook ideeën / suggesties waar wij verder mee kunnen gaan. 

Al uw reacties kunt u kwijt via het adres:  reactieviering@pknhuissen.nl 
of telefonisch via 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 
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