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 Welkom en aansteken van de kaars  
 Begroeting  
 
 We zingen: ‘Nieuwe start’ (melodie: ‘Auld Lang Syne’ tekst: Coot van Doesburgh) 
 
   Het heden wordt verleden tijd 
   met al zijn vreugd en smart. 
   Wij dragen de herinn’ring mee 
   bij elke nieuwe start. 
   Bij elke nieuwe start, mijn lief, 
   bij elke nieuwe start. 
   Wij dragen de herinn’ring mee 
   bij elke nieuwe start. 
 

   Vandaag zal morgen gist’ren zijn. 
   Het licht komt na het zwart. 
   Na winter komt de zonneschijn 
   en een hele nieuwe start. 
   Een hele nieuwe start, mijn lief, 
   een hele nieuwe start. 
   Na winter komt de zonneschijn 
   en een hele nieuwe start. 
 
   Wij vieren nu het nieuwe jaar 
   met blijdschap in ons hart. 
   Wij staan hier allen hoopvol klaar 
   voor een hele nieuwe start. 
   Een hele nieuwe start, mijn lief, 
   een hele nieuwe start. 
   Wij staan hier allen hoopvol klaar  
   voor een hele nieuwe start. 
 
 Gedicht: ‘Tijd’ van Rutger Kopland (zie bijlage) 
 
 We zingen lied 845 ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’   
 

 Tijd van vloek en tijd van zegen 
 tijd van droogte tijd van regen 

 dag van oogsten tijd van nood 
 tijd van stenen tijd van brood. 
 Tijd van liefde nacht van waken 
 uur der waarheid dag der dagen 
 toekomst die gekomen is 
 woord dat vol van stilte is. 
  
 Tijd van troosten tijd van tranen 
 tijd van mooi zijn tijd van schamen 
 tijd van jagen nu of nooit 
 tijd van hopen dat nog ooit. 



 Tijd van zwijgen zin vergeten 
 nergens blijven niemand weten 

 tijd van kruipen angst en spijt 
 zee van tijd en eenzaamheid. 
 
 Wie aan dit bestaan verloren 
 nieuw begin heeft afgezworen 
 wie het houdt bij wat hij heeft 
 sterven zal hij ongeleefd. 
 Tijd van leven om met velen 
 brood en ademtocht te delen - 
 wie niet geeft om zelfbehoud 
 leven vindt hij honderdvoud. 

 
 Over Maria Lichtmis en sneeuwklokjes 
 
 Zingen: lied 220 vers 1 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’ 

 Lezing uit Lucas 2  
 
 We luisteren naar een opname van het Taizé-lied ‘Nunc dimittis’  
 
 Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace 
 Laat nu, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, naar uw woord 
 
 Overweging met een fragment uit Cantate 82 van J.S. Bach ‘Ich habe  genug’  
   
  Ich habe genug, 
  Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, 

  Auf meine begierigen Arme genommen 
  Ich habe genug! 
 
  Ich hab ihn erblickt, 
  Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt; 
  Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden 
  Von hinnen zu scheiden. 
 
 Muzikale overweging: Adagietto van Mahler, een liefdesverklaring  
         aan zijn  vrouw Alma 
 Stilte en gebed 
 
 We zingen lied 489 uit ZZZ ‘Schep toekomst’  

 
 2.Zolang een druivenrank nog sap,        3.Zolang er aan een dorre stam 
 al is het maar één druppel heeft,        nog maar één groene twijg ontspruit, 
 gooi die niet weg maar wacht -        snoei die niet weg maar wacht - 
 schep toekomst, maak ons nieuw.        schep toekomst, maak ons nieuw. 
 
 4.Zolang nog één mens in een stad        5.Zolang nog één mens wakker blijft, 
 op zoek is naar gerechtigheid,        niet overmand raakt door de dood, 
 verwoest haar niet maar wacht -        verwerp ons niet maar wacht - 
 schep toekomst, maak ons nieuw.        schep toekomst, maak ons nieuw. 
 
   6.Zolang de hoop op vrede leeft, 
   ook tegen beter weten in, 
   blus die niet uit maar wacht – 
   schep toekomst, maak ons nieuw. 
 
 Zegen en doven van de kaars 
 Collecte bij de uitgang 

 



 Tijd 
 
 Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook  
 nooit te zullen weten wat het is 

 en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
 dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 

 zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 
 naar iets in zichzelf, iets ziet daar 
 wat het meekreeg 

 zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
 van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 
 een verte voorbij onze ogen 

 het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 
 dat ooit niemand meer zal weten 
 dat we hebben geleefd 

 te bedenken hoe we nu leven, hoe hier 
 maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder 
 de echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 

 niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 
 buiten onze gedachten is geen tijd 

 we stonden deze zomer op de rand van een dal 
 om ons heen alleen wind 

 Rutger Kopland 

 Uit: Over het verlangen naar een sigaret (2001) 

 






