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Van harte welkom in de kerk op deze eerste zondag van het nieuwe 
jaar. 
Veel heil en zegen u allen gewenst. Na de dienst is er ruim 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarswensen uit te 
wisselen. 
We vieren vanmorgen een dienst van Schrift en Tafel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Charlotte Zwolsman 
diaken: Marieke Klein en Henk Dijk 

lector: Lily Mulder 
collectanten: Herbert Rougoor en Dick Lock 

koster: Ineke van der Meulen  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel Wie schön leuchtet der Morgenstern, B. Matter 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting en mededelingen (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld: Wie schön leuchtet der 

Morgenstern   
 

  Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Christus, onze Heer, wij zijn maar gewone mensen, en zelden 

komen onze mooiste dromen uit.  
 Al ons tekort en gemis, leggen wij neer voor U.  
g.  BEKROON ONS LEVEN MET DE STER VAN BETHLEHEM. 

AMEN. 
. 
Lied 72: 1 en 3 (Geef, Heer, de koning uwe rechten) 
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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, 
breng hem uw overvloed. 
Gij koningen van alle landen, 
val deze heer te voet. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie, met aansluitend Gloria 
 
v. …… daarom bidden wij:    
  we zingen dan Lied 301g (Kyrie eleison) 

 
 
Gloria: Lied 518: 6 en 7 (Laat al het vrolijke geluid)  
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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. 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 333  (2x)  

 
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 
 
1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 
van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 
aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer 
te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 
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heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de 
messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze 
tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6“En jij, 
Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 
leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn 
volk Israël zal hoeden.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de 
magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 
met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. 
Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan 
gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat 
de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de 
plaats waar het kind was. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld 
van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 
met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 
bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 
boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat 
ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug 
te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
 

 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 526: 1 en 4 (Juich voor de koning van de Joden) 
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4 Juich voor de koning van de volken 

buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Lied 496: 1 en 3 (Een ster ging op uit Israël) 
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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. 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. 
 Want Hij heeft gezegd: 
 zalig die hongeren en dorsten  
 naar de gerechtigheid, 
 want zij zullen verzadigd worden. 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte 
is bestemd voor de Catharinakas. 
 

Brood en wijn worden op de Tafel gezet. 
 

Tijdens de collecte wordt gespeeld:  
Wie schön leuchtet der Morgenstern 



-10- 
 
Voorbeden 
 

Stil gebed 
 

Tafelgebed 
 

v.  De Heer zal bij u zijn! 
a.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
a.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

Lied  985 (Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven) 
 

  

2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren, 
zonnen en manen en heel het firmament! 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
machten en krachten, maak zijn naam bekend! 

  
3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 

bloemen en bomen en al wat adem heeft! 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft! 

 

Onze Vader 
 

 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
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 uw Koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 

Inzettingswoorden 
 

Vredegroet 
 

v  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v. Wenst elkaar de vrede. 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
 

Op het orgel wordt gespeeld: Aria in F, J. Pachelbel 
 

Dankzegging 
v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT. 
 AMEN.                                                                    Wij gaan staan

  
Slotlied: 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzendwoorden 
 

Zegen Gezongen Lied 430 
  

Voorganger spreekt of zingt, afgewisseld met zingen door allen  
 

v.:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
  zegene ons de grote naam! 

 

Refrein allen: (2x)  

   

v.:  Het licht van de Gods ogen gaat over u op! 
  De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, D.Buxtehude 

 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 
en limonade klaar. Welkom! 


