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Welkomstwoorden 

 

Aanvangslied Ps.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. 

 

Begroeting en bemoediging 

Drempelgebed 

 

Zingen Ps.72:6 

6 Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 

 

Gebed om ontferming 

Zingen Glorialied 305 

1 Alle eer en alle glorie 

Geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede, die Hij heden 

Uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht 

Zie ons vol ontferming aan. 

 

2 alle eer en alle glorie, 

Geldt de zoon de erfgenaam. 

Als genade die ons toekomt 

Is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit Licht, vergezicht, 

Steek ons met uw stralen aan. 

3 alle eer en alle glorie 

Geldt de Geest die leven doet. 

Die de eenheid in ons ademt, 

Vlam, die ons vertrouwen voedt. 

Levenszon, liefdesbron 

Maak de tongen los voorgoed.  

 

Met de kinderen……. 

 

Zingen Lied 520:1, 5,6,7 

1. De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen,  
vertrouwend op een koningsster,  
zij wisten niet hoe ver.  
 
5. De wijzen, de wijzen, die moesten verder 
reizen, de ster ging als een lichtend spoor  
naar Bethlehem hen voor.  
 
6. Zij hebben gevonden het kind door God 
gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn  
van ieder, groot en klein.  
 
7. De wijzen, die weten van sterren en planeten,  
die baden nu in zonnelicht en doen hun ogen 
dicht.  
 

Gebed voor de opening van het Woord 
Schriftlezingen   Jes. 60:1-3 

   Matt.2:1-12 

 

Zingen Lied 496:1,3 

1. Een ster ging op uit Israël 
na duizend en één nacht.  
Een oud verhaal werd doorverteld,  
een lied klonk onverwacht.  
Dit was het uur van onze God,  
een mensenzoon gelijk,  
die onze naam draagt en ons lot  
die nacht begon zijn rijk.  
 
3. Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd,  
waarin de wereld wordt bewoond  
door uw gerechtigheid.  
Dan is uw heil aan ons geschied,  
u allen even na, -  
dan zingt de schepping weer  
dit lied tot in de gloria  
 

Lezing  Efeziërs 3:1-13 uit de B.G.T. 

1-2Ik zit in de gevangenis omdat ik Jezus Christus 

dien. Ik ben gevangengenomen omdat ik de niet-

Joden over Jezus vertel. Dat is de opdracht die 

God mij gegeven heeft. Dat weten jullie allemaal. 

God is goed voor mij, 3want hij heeft aan mij zijn 

plan bekendgemaakt. Over dat plan heb ik eerder 

in deze brief al kort iets geschreven. 4Als jullie dat 

lezen, zien jullie hoe goed ik Gods plan met 

Christus begrijp. 5God heeft zijn plan eeuwenlang 



voor mensen verborgen gehouden. Maar nu heeft 

de heilige Geest het bekendgemaakt aan de 

heilige apostelen en de profeten. 

6Nu weten we dat niet-Joden ook bij het volk van 

God horen. Nu weten we dat Joden en niet-Joden 

samen één christelijke kerk vormen. En dat de 

beloftes van God aan Israël nu gelden voor 

iedereen. Jezus Christus heeft dat allemaal 

mogelijk gemaakt! Dat is het goede nieuws waarin 

christenen geloven. 

7Als dienaar van God vertel ik dat goede nieuws. 

Die opdracht heeft God mij gegeven, en daar 

geeft hij mij kracht voor. Zo goed is hij voor mij. 

8Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen, en 

toch heb ik die opdracht van hem ontvangen. Ik 

mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen 

wil redden, en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is. 

9God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen 

verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan 

iedereen vertellen wat God voor ons gedaan 

heeft. Eerst heeft hij de hemel en de aarde 

gemaakt, 10en nu heeft hij van Joden en niet-

Joden één kerk gevormd. Alle hemelse machten 

kunnen daaraan zien hoe groot en bijzonder Gods 

wijsheid is. 

11God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd via 

Jezus Christus, onze Heer. 12Wij geloven in 

Christus, en we horen bij hem. Daarom mogen we 

God nu alles vragen. We kunnen erop vertrouwen 

dat hij ons zal helpen. 13Houd dus moed! Ook nu 

ik voor jullie moet lijden. Want ik lijd om ervoor te 

zorgen dat jullie hemelse eer zullen ontvangen. 

 

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. 

Preek 

 

Orgelspel 

 

Zingen Lied 827:1,2,4 

1 Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 

Hoog is de hemel boven ons verstand 

en onder onze voeten hier beneden 

de goede grond, het groene moederland. 

 

2 God onze toekomst, God is onze Vader, 

Hij is het licht voor onze dagen uit. 

De hele wereld leeft van zijn genade, 

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 

 

4 Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 

kinderen van de dag die komen zal, 

als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 

roepend van recht en vrede overal! 

 

Gebeden 

 

Collecte 

 

Slotlied 864:1,2,5 

1 Laat ons de Heer lofzingen, 

juicht, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

 

2 God heeft u uitverkoren 

en uw geloof gebouwd, 

Hij heeft een eed gezworen 

aan elk die Hem vertrouwt: 

dat Hij hen zal omgeven 

met sterkte als een wal, 

dat Hij wie met Hem leven 

de zege schenken zal. 

 

5 Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 

Hem die ons toe wou keren 

zijn liefelijk gelaat. 

Hij moge ons behoeden, 

elkander toegewijd, 

en schenke ons al 't goede 

nu en in eeuwigheid. 

 

Zegenbede 

 

Orgelspel 


