
 

 

Zondag 8 januari 2023 - 19.30 uur 
Driekoningendienst in de  
Grote Kerk te Harlingen 
 
Voorganger  ds. Douwe visser 
Ouderling Marjan Overdijk 
Lector  Jet Twijnstra 
Organist Otto Roelofsen 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Zingen Lied 72 : 1,3 
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. 
 
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. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Uitleg over deze dienst 
 
Zingen lied 505 
1 In de nacht gekomen  
Kind van hoger hand 
licht in blinde ogen 
licht dat zingend brandt. 
Kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen 
Heer, de wereld wacht. 
 
2 In de nacht gekomen 
Kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen 
eindelijk vervult, 
kom in onze dagen 
kom in onze nacht, 
kom met uw gestage 
milde overmacht. 
 
 
 

3 In de nacht gekomen 
Onmiskenbaar Kind 
Kom, doorwaai de bomen 
Zachte zuidenwind. 
Kom in onze dagen 
Kom in onze nacht. 
Laat uw morgen dragen, 
Kom – de wereld wacht. 
 
Schriftlezing - Matteüs 2 : 1-12 
 
Zingen lied 498 : 1,3 en 4 
1  Betlehem, o uitverkoren 
Stad in ‘t veld van Efrata. 
In u is een vorst geboren 
Als een nieuwe jozua. 
Koning Jezus Gloria, 
Zoon van God, hallelujah. 
 
3 Hef uw hoofden, kleine mensen, 
Als uw nieuwe Koning komt. 
Hioj doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, Gloria, 
Zoon van God, hallelujah. 
 
4 Trouw en goedheid zullen wonen 
In het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
Zullen buigen voor dit Kind. 
Koning Jezus, Gloria, 
Zoon van God, hallelujah. 
 
Overdenking 
 
Zingen lied 494 
1 Vanwaar zijt Gij gekomen 
Wij wisten niets van U. 
In onze stoutste dromen 
Was God nooit hier en nu. 
Een nieuwe God zijt Gij 
Die onder ons wilt wonen,  
Zo-ver weg, zo dicht-bij. 
 
2 Gij zijt ons doorgegeven 
Een naam, een oud verhaal 
Uw woorden uitgeschreven 
In iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
Met uw geluk verweven 
Zo zijt Gij onze God. 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 Gij zijt in ons verloren 
Wij durven U niet aan, 
Uw stem in onze oren 
Uw komst in ons bestaan. 
Een word van vlees en bloed 
Een kind voor ons geboren 
Een mens die sterven moet. 
 
Driekoningszegen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van Gaven 
 
Zingen slotlied 534 
1 Hij die de blinden weer liet zien, 
Hun ogen kleur liet ondervinden. 
Is zelf het licht dat ruimte geeft: 
Ons Levenslicht, de zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
Is zelf de weg tot waar geluk: 
Ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
Is zelf het brood dat honger stilt: 
Ons levensbrood, de zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
Is zelf het Woord dat waarheid spreekt: 
Het levend woord, de zoon van God. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 


