
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.  
  
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht.   (NLB 695) 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 72: 1 en 5 
  

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten  5 Leve de koning in ons midden, 
   en uw gerechtigheid       geef hem Arabisch goud. 
   aan 's konings zoon, om uwe knechten     Laten wij dagelijks voor hem bidden, 
   te richten met beleid.       nu hij de scepter houdt. 
   Dan ruist op alle bergen vrede,      Het veld zal blinken van het koren. 
   heil op der heuvelen top.      Men zal het als een woud 
   Hij zal geweldenaars vertreden,      zelfs op de bergen ruisen horen, 
   maar armen richt hij op.       het ganse land is goud.   
  

(gemeente gaat zitten) 
  
Welkom en inleiding 
  
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. 
  
Stil gebed 
  
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 Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
 G: en niet laat varen 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: NLB 364: 3 en 4 
  

3 Gij ziet en hoort     4 In stil ontzag 
   wat onze mond wil spreken,      zijn wij voor U getreden. 
   het is een staamlend, ontoereikend teken,    Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden, 
   een zwak en macht'loos mensenwoord.     waak met uw ogen nacht en dag! 
  

Gebed om ontferming 
 
Zingen: NLB 445: 1 en 3 
  

1 De nacht is haast ten einde,   3 Hoevele zware nachten 
   de morgen niet meer ver.       van bitterheid en pijn 
   Bezing nu met verblijden       en smartelijk verwachten 
   de heldere morgenster.       ons deel nog zullen zijn 
   Wie schreide in het duister       op deze donkere aarde, 
   begroet zijn klare schijn       toch staat in stille pracht 
   als hij met al zijn luister       de ster van Gods genade 
   straalt over angst en pijn.       aan 't einde van de nacht. 
  
Gebed bij de opening van de Schriften  
  
Gesprekje met de kinderen: goud, wierrook en mirre  
  
Lezen: Mattheus 2:1-12  
  
Zingen: NLB 516: 1, 2 en 5  
  

1 Van 't vroeglicht van de dageraad   2 De wijze koningen van ver, 
   tot waar de zon weer ondergaat      zij volgden de verheven ster, 
   zingt elk de koning Christus eer,      zij zijn van licht tot licht gegaan 
   het kind der maagd is onze Heer.      en boden God geschenken aan. 
  
5 U met de Vader en de Geest, 
   o Heer die op het heilig feest 
   van heden ons verschenen zijt, 
   zij lof en eer in eeuwigheid. 
  
Verkondiging: „Ontmoet het kind”. 
  
 Zingen: NLB 722: 1, 2 en 3 
  

1 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,  2 Zegen ons met verwondering 
   het wonder van uw heilig woord,     dat Hij het is, de vreemdeling, 
   van Jezus die uw beeltenis       die met ons door de eeuwen ging – 
   en die het hart der schriften is.      blijf bij ons met uw zegening. 
  
3 Heilige Geest, ontsteek het vuur,  
   de liefde van het eerste uur,  
   maak uw genade in ons groot,  
   een vreugde sterker dan de dood. 
  
 



Berichten van overlijden    Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed en voorbeden 
  
Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: wijkkas) 
  
Zingen: NLB 518: 1, 3 en 5 
  

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, / vriend'lijk, 
   schoon en heerlijk, / zo begeerlijk, 
   mild in 't geven, /  stralend, vorstelijk verheven. 
 
3 Gij schittert als een edelsteen, 
   mijn hart is vol van U alleen, 
   uw liefde doet mij leven. 
   Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
   hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
   een rank met U verweven. 
   Aan U / blijft nu 
   heel mijn leven /  weggegeven, 
   om t'ontvangen / U, mijn liefde, mijn verlangen. 
  
5 Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 
   heeft mij uw liefde aangeraakt, 
   mijn sterke held, mijn Vader. 
   Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 
   Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 
   ik treed Hem zingend nader. 
   Hij de / mijne, 
   die het leven / mij zal geven 
   hoog daarboven, / eeuwig zal mijn hart Hem loven. 
  
Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  

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


