
                              LITURGIE  

VOOR DE VIERING op 1 januari 2023 
         Zachte krachten zullen winnen! 

De Ontmoetingskerk te Rhenen                          
       
voorganger:  ds. Peter Breure 
orgel/piano:  Rudolf van Tilborg 
klarinet:  Corina Alkemade 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: 500: 1,4,5 uit uw verborgenheid 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze Helper is de ENE, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, altijd, 
a. en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
    een wereld waar liefde woont! 
 
v. Gegroet, u en jij, met de vrede van die ENE is in en met u en met jou. 
a. Zijn vrede ook met jou! 
v. EEUWIGE onze God… 
   …door Jezus Christus, onze Heer. 
a Amen. 

 
Kyriegebed met acclamatie Lied 915 (3x)  samen refr:  

Nobody knows the trouble I have seen, nobody knows but Jesus, 
nobody knows the trouble I have seen, glory, halleluja. 

 
Gloria: Lied 496 Een ster ging op 
 
Gebed bij het openen van de bijbel 

Moment met jong en oud 
 
Lied 513:1,2,3,4 God heeft het eerste Woord 

 
Lezing: Eerste Testament:  Numeri 6:22-27 
 
Antwoordpsalm: Psalm 8a: 1,4,6 
 
Lezing: Tweede Testament: Lucas 2:21 én Handelingen 4:8-12 
 
 



Lied van Job de Bruijn: Zing! 
Zing het lied de wijde wereld in, 
dat het licht steeds weer begint. 

Zing van zachte kracht en van overmacht 
van het Kind dat overwint. 
Ook al lijkt het lied te strijden 
met lijden in de tijd. 
Met de harde nacht, waarin je niets verwacht: 
Zing van zachte kracht en van overmacht 
zing van het Kind, 
van de zachte kracht en van overmacht  
van het licht dat overwint. 

 

 
 
 
Overweging 
 
Luisterlied na de overweging: lied 925  https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE


Tekst luisterlied: 
Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug de ogen van een kind,  

dat ik zie wat is,  
en mij toevertrouw,  
en het licht niet haat. 
 
Antwoordlied: Lied zachte krachten  
(geïnspireerd op gedicht van Henriëtte Roland Holst, verwoord door René 
van Loenen; melodie lied 778) 
 
De sterke moet de zwakke dienen, 
Gods rijk begint van onderop. 
Het heilsplan van de Ongeziene  

zet onze wereld op de kop. 
 
Wij mogen ons nooit overgeven  
aan de aanbidding van de macht,  
want heilig is het tere leven,  
dat door de wereld wordt veracht. 
 
Niet in een vuist laat God zich vinden,  
niet in geweld of willekeur,  
maar in de roep van zijn beminden,  
hun hoopvol kloppen op de deur. 

 
De zachte krachten zullen zeker winnen. 
In hen schrijft God geschiedenis. 
Zijn koninkrijk zal daar beginnen  
waar Christus tegenwoordig is. 
 

Kinderen komen terug in ons midden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed gevolgd door het Onze Vader 
 
Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 

            Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.       Lied 367e 
 

Aandacht voor de collecte 
 
Slotlied: lied 518:1 en 2 
 
Uitzending en zegen       
        


