Orde van dienst
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.
De magiërs zagen de ster en werden vervuld van diepe vreugd. Ze gingen het huis binnen en vonden
het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 72: 1
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 heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
Bemoediging en groet
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en niet los laat het werk van Zijn handen.
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
G: Amen
Zingen: Ps 72: 2
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.
(gemeente gaat zitten)
Welkom
Gebed om ontferming

Zingen: Ps 72: 3
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.
Gebed
Lezen: Jesaja 60: 1-3

Zingen: Ps 72: 6 en 7
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.

7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, loof de Heer.

Lezen: Matteüs 2: 1-12
Zingen: NLB 526: 1
1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.
Verkondiging
Zingen: NLB 517: 1 en 2
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.
Gebeden

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 Gods beleid.

Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: wijkkas)
Zingen: NLB 825: 1, 4 en 8
1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

4 Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.

8 God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.
Zegen

Zingen: Amen, amen.

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden).

