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Rhenen 

  

     De wijzen kunnen niet wachten! 
       Ik kan niet wachten!!! 

              
voorganger:  ds. Peter Breure 
orgel:   Rudolf van Tilborg 
euphonium: Rob de Bruin 
piano:  Jan Teunissen van Manen 
 

Vòòr de viering:  
Lied 477: 1, 4 en 5 Komt allen tezamen 
Lied 483: 1, 2 en 3 Stille nacht  
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied lied 478: 1, 3 en 4 Komt verwondert u hier, mensen 
staande 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

V: De EEUWIGE zal bij U zijn, 
G: De EEUWIGE zal u bewaren. 
 

V:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
V:  die ons wegen wijst om te gaan 
     en goede woorden geeft om uit te leven. 
G:  U BENT DE GOD VAN HOOP, 
     U VERWACHT IK DE HELE DAG. 
 

V: Het is Kerst, wij vieren samen, 
Jezus komt bij ons op aard’. 

Alle volken roepen ‘amen’! 
Jezus is het wachten waard. 
Wij begroeten Hem als koning, 
Ook al komt Hij zonder pracht. 

G: ONZE WERELD WORDT GODS WONING, 
KIJK, ZIJN STER VERLICHT DE NACHT. 
AMEN. 

 

We gaan zitten 



We ontsteken de kaarsen 
 

We zingen op de drempel, lied 509: Kindje van vrede 
 

Kyriegebed  
Wat neem je mee, wat draag je mee aan last uit het oude jaar? 
Deel het met je buur? 
 

als acclamatie zingen we een aantal keer (Taizé): 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat toch niet toe, dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 

 
 
Glorialied Psalm 98: 1 Zing een nieuw lied voor God de Here 
 

Gebed bij het openen van de bijbel 
 

Kerstverhaal voor de kinderen (Lieke) 
 

Zingen: projectlied  
Het is Kerst: wij vieren samen     
Je-zus komt bij ons op aard’.     
Alle volken roepen ‘a- men’  
Je-zus is het wachten waard.      

Wij begroeten Hem als koning.  
Ook al   komt   Hij zonder pracht. 
Onze wereld wordt Gods woning.  
Kijk, zijn ster verlicht de nacht. 
 

Gloria, Gloria, God zal wonen bij de mensen.      
Komt als Kind in onze nacht. 
 
 
 



Lezing uit het Eerste Testament:  Jesaja 60: 1-6 (Jaco) 
Zingen lied 458: Zuivere vlam  
Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de angsten van ons hart 2x 
 

       Jesaja 60:1-3 (Asal - Farsi) 
Zingen lied 458: Zuivere vlam(1x) 

       Jesaja 60:1-3 (Maya – Afrikaans) 
Zingen lied 458: Zuivere vlam(1x) 
 

Lezing uit het Tweede Testament: Mattheus 2: 1-11 (Jolande) 
Zingen lied 496:1 en 3 Een ster ging op uit Israël 
 

Overweging 
 

Gedicht van Bright Richards (Gabriëlle) 
 

Niet meer bang! 
 

Ik wil mij niet meer opsluiten, 
Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen 
Ik wil niet meer rennen 
Rennen voor een wereld die ik niet meer begrijp. 
Ik wil mij niet meer verbergen 
Verbergen voor wie ik óók ben. 
 

Ik wil niet meer bang zijn,  
bang voor mijn donkerte,  
bang zijn voor de nacht,  

bang zijn om door mensen te worden verstoten. 
 

Als de wereld mij vreemd vind,  
laten ze mij vreemd vinden. 
Ik wil al mijn lang gesloten kamers binnentreden. 
Ik wil het onbekende ‘ik ‘ omhelzen. 
Ik wil water uit mijn rots laten stromen,  
licht uit mijn donkerte laten schijnen. 
Ik wil mijn gekronkelde wegen recht maken,  
mijn vieze rivieren zoet maken. 
Ik, ik wil vliegen als een duif. 
 

Zingen lied 480: Ik wandel in gedachten 
 
Kinderen komen weer terug voor de gebeden 
 

Waar hoop je op in het nieuwe jaar?  
Voor jezelf, een ander, de wereld… 
Denk daar eens even rustig over na?! 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



Waarbij we na ieder ‘zo bidden wij u’ zingen: 

 
 
Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied lied 500: 1, 2 en 5 Uit Uw verborgenheid 
 

Uitzending en zegen: gezongen AMEN 
 

We zingen met elkaar: Ere zij God 
 
 
 
              


