
Liturgie voor zondag 3 januari 2021 (Epifanie) 

Voorganger ds. A.T. de Gorter 

 

- Welkom en mededelingen 

- Stil gebed 

 

Zingen Psalm 72: 1,2 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 
2. Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 

 

- Votum en groet – Drempelgebed 

Zingen Psalm 72: 3 en 7 

3. Heerse van zee tot zee zijn vrede, 
van land tot land zijn lof, 
de volken zullen tot hem treden, 
zijn vijand likt het stof. 
Tarsis en Scheba's verre stranden, 
brengt hem uw overvloed. 
Gij koningen van alle landen, 
valt deze heer te voet. 
 
7. Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 
 

- Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 517 : 1 – 2 en 3 
1. Christus, uit God geboren voor alle eeuwigheid, 
komt ons als woord ter ore, verschijnt in onze tijd, 
een ster, die alle sterren te boven gaat, hen verre 
en glansrijk overstraalt. 

 
2. Gij, als een mens geboren,  
vervult voor ons de tijd. 
Nooit gaan wij meer verloren  
voor God in eeuwigheid. 
De dood mag niets meer hopen.  
Nu zich de hemel opent toont gij ons God beleid. 
 
3. U kennen doet ons bloeien,  
uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien  
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet. 

 

Moment met de kinderen (eventueel) 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6 

 
Gezang 518: 1 en 4 
1.Hoe helder staat de morgenster 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, 
mild in 't geven, stralend, vorstelijk verheven. 
 
4.Hoe liefelijk is uw gelaat;  
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des hemels laat, getrouwe, 
mij aanschouwen uw erbarmen. 
Herder neemt mij in uw armen. 
 
Tweede lezing: Matteüs 2: 1-12 

 
Gezang 518  : 6 en 7 
6.Laat al het vrolijke geluid 
van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij,  
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons samen spelen, zingen, dansen, springen 
voor den Here, die de Koning is der ere. 
 



 
7. Hoe is Hij mij zo innig na,  
de Alfa en de Omega, 
mijn hart doet Hij ontbranden. 
Hij zal mij tot zijn lof en prijs  
opnemen in zijn paradijs, 
dan klap ik in de handen. 
Amen, amen, kom mij troosten allerschoonste, 
mijn begeren, toef niet langer, kom o Here. 
 
Overdenking 

 

Orgelspel 

 
Gezang 527 : 1-2-3 en 5 
1. Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
2. Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
3. Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
5. Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

 

Dankgebed en voorbede - Stil gebed –  

‘Onze Vader’ 

 

Slotlied Lied 723 
1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

 
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 

 

 

Zegen met gesproken Amen 
 
Wilt u aub weer even gaan zitten?  
De coördinatoren zullen per rij aangeven  
als u de kerk kunt verlaten 
 
orgelspel, collecteschalen bij de uitgang  
> 50-50 voor diaconie en kerk 


