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Welkom in de viering vanuit de Galluskerk 

op 1 januari 2023 
 

gebedsdienst 
 

 
 

 
Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus 
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WELKOM & MEDEDELINGEN   
 
LIED samenzang, Liedboek 500: 1, 3 en 5 

 
 
3 Uit uw verborgenheid / nu aan de dag getreden,  
hebt Gij uw heil gezocht / bij mensen hier en heden.  
Zoals Gij kwam om ons / met vrede te ontmoeten,  
laat het ook vrede zijn / waarmee wij U begroeten. 
 
5 Uit uw verborgenheid / ontsteekt Gij licht op aarde,  
wilt Gij ons warmen met / de gloed van uw genade.  
Wij delen met elkaar / het licht, het lied, de zegen.  
Wij zijn de kandelaar, / wij gaan het donker tegen. 
 
 



 

3 
 

KYRIË:   
 

O God, 
Het is ten hemel schreiend.  
Zoveel mensen die niet tot hun recht komen 
Door oorlog, geweld, uitbuiting, misbruik 
Geen dak boven het hoofd, altijd op de vlucht 
Geen werk, liefdeloosheid, onverschilligheid 
Te veel om op te noemen, 
Kyrië Eleison 
 
O God, verschaf recht en lee ons rechtvaardig te leven 
Zodat mensen kunnen gedijen  
Beantwoordend aan Uw bedoeling met deze wereld 
In de naam van Jezus de Rechtvaardige 
Amen 
 
Glorialied: Lied 307, onder leiding van de cantor, in canon 

 

 
LEZING  

 

Lucas 2, 21-22 en 25-32 
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TOELICHTING 
 
Korte toelichting    
Lied De Droom, Paul van Vliet 
 
 

De oude droom 
Paul van Vliet 
 
Er was eens een droom  
En die droom leek vervlogen  
En hij scharrelde eenzaam en oud door de stad  
Door de vrienden van vroeger  
Verloochend, bedrogen  
Een karikatuur, die zijn tijd had gehad  

En die stok oude droom  
Ging langs deuren van huizen  
Waar ooit hij 't stralende middelpunt was  
Geliefd en aanbeden  
Een held in 't verleden  
Met een kroon op z'n hoofd  
En met vleugels van glas  
 
Hij nam ons mee langs wegen van liefde  
Tot hoog in de bergen naar toppen van kracht  
En het uitzicht daarboven  
Was niet te geloven  
Zo mooi en zo ver en nog nooit zo gedácht  
 
Maar die stok oude droom  
Zwerft nu door de straten  
Verhongerd, vermagerd  
Verarmd en half blind  
En niemand heeft tijd om wat met hem te praten  
Alleen af en toe Nog een gek of een kind.  
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Dus als je 'm tegenkomt  
Een dezer dagen  
Haal 'm in huis -- probeer het een keer  
Geef 'm een stoel  
En dan moet je 'm vragen:  
"Hee, ouwe droom, Hoe zat dat ook weer..."  
 
Dat je ons meenam  
Langs wegen van liefde  
Tot hoog in de bergen naar toppen van kracht  
De wereld hervormen  
De hemel bestormen  
Met nieuwe ideeën nog niet eerder bedacht?  
 
Want die stok oude droom  
Heeft nog heel veel te geven  
Hij heeft 't geheim en dat zijn wij soms kwijt  
Maar hij zal ons allemaal ooit overleven  
Hij is zo oud als de wereld  
En zo jong als de tijd!  
 
Maar je moet 'm beschermen  
Je moet 'm verzorgen  
Je moet 'm koesteren onder de zon  
Je moet 'm vertrouwen  
En vandaag al of morgen  
Dan wéét je het weer, waar het ooit om begón  
 
Dan neemt hij je weer mee  
Langs wegen van liefde  
Tot hoog in de bergen  
Naar de toppen van kracht  
En dáár zal dan blijken  
Dat je vérder kunt kijken  
En hóger kunt reiken  
Dan je óóit had gedacht! 
 
STILTE 
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LIED: Liedboek 447  Het zal zijn in het laatste der tijden 
 

 
 
 
2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
3 En een smidse van ’t huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen 
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VOORBEDE    
 
Bij het begin van dit nieuwe jaar  
leggen we u al onze diepe wensen en verlangens voor,  
al onze hoop en onze zorgen.  
Het is de uitdrukking van wat ons bezighoudt  
en waar we ten diepste van dromen  
voor onszelf en voor de mensen om ons heen.  
Laat uw Geest werken  
om waar mogelijk die wensen werkelijkheid te laten worden. 
Leg uw zegen  
over elke dag van dit nieuwe jaar.  
Behoed en bescherm ons,  
zodat we niet in wanhoop en uitzichtloosheid terecht komen.  
Houd de hoop in ons levend.  
Wees voor ons een brandend vuur,  
waaraan we ons steeds opnieuw mogen warmen. 
Geef ons de kracht en de wijsheid  
om net zoals de oude Simeon  
te kunnen loslaten wat we niet kunnen veranderen  
en te vertrouwen op de generaties die na ons komen.  
Laten wij samen bidden om die kracht, die hoop en dat vertrouwen 
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft 
 
Onze vader (oecumenisch) 
 

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. 
 
AFSLUITING    
 
SLOT- en ZEGENLIED: 
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Liedboek 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

 
Een toost op het nieuwe jaar! 

 

 

 

 

 

 
Taakdragers in deze viering…. 
Ouderling van dienst Jannie Boesveld; toelichting en afsluiting Frank 
Smeets; diaken Erika Klooster; lector Nanda van der Werf; organist 
Wilbert Berendsen; koster Harm Harbers 
 


