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Lied
van de maand november 2016:

Er wordt een nieuwe stad
gebouwd
LB 776

V

lammen zijn er vele, één is het licht…

´Er wordt een nieuwe stad gebouwd´
'Zal ik jou eens wat vertellen?'
'Er wordt een nieuwe stad gebouwd!'
'Heb je het grote nieuws al gehoord?'
'De straten zijn van zuiver goud!'
Mensen houden elkaar aan op straat en roepen elkaar toe: ´De muren zijn van diamant´. Het nieuws
gaat als een lopend vuur.
De kinderen springen en spelen in de kring. Ze zingen elkaar toe: 'Er wordt een nieuwe stad gebouwd, de
straten zijn van zuiver goud'. Er hangt een sfeer van blijdschap en opluchting door de stad. Het gaat nu
echt gebeuren: de nieuwe stad wordt door God de Heer zelf gesticht.
Dit lied over 'Het nieuwe Jeruzalem' roept die sfeer van blijdschap en verlossing op: er komt een einde
aan de misère hier, er is nieuws onder de zon! Daarom is het ook een vrolijk lied dat je in vlot tempo
zomaar in een reidans kunt zingen. Zeer geschikt voor een viering waarin kinderen volle aandacht
krijgen. Je kunt het elkaar toezingen, de ene zijde zingt de eerste twee regels van elk vers en de overkant
antwoordt met regel drie en vier. Kinderen en volwassenen en ouderen kunnen elkaar afwisselen. Dit
lied werkt verbindend, iedereen wordt er blij van en wil het met de ander delen.
Het lied en de melodie lijken eenvoudig, maar de boodschap is niet oppervlakkig! In de nieuwe stad zal
vrede heersen. Weg met oorlog en pijn en er zal geen nacht meer zijn. Te midden van al dat goud
schittert God in zijn glorie: Hij is haar licht.
Zo'n lied wil je zingen en dat kan heel goed in de komende tijd: dankdag, einde kerkelijk jaar en begin
van advent. Zing het als een lopend vuur.
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Bovenstaande tekst mag (met bronvermelding) overgenomen worden in het eigen kerkblad of op
het liturgieblad, in samenhang met het zingen van dit lied in de kerkdienst.
De begeleiding is te vinden in de begeleidingsbundel bij het Liedboek.
Het lied is afkomstig uit dl III van Bijbelliederen voor jonge kinderen van Jan van Laar (lied 85)
In EREdienst van september 2016 staat een uitgebreide toelichting op dit lied (tekst, melodie,
achtergronden e.a.). Zie verder: http://www.eredienst.com/index.php/tijdschrift-eredienst.
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