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VOORBEREIDING

Orgelspel (zie Zondagsbrief)

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 220 (mel.: LB 221): 1 en 4    (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 868: 1 en 2 

Gebed LB: p. 535

Epistellezing: Kolossenzen 3: 12-24
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u
liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid,
bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en
vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals
de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal,
kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid
maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daar-
toe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen;
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onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw
hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de
Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbon-
denheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet
bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want
dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat
maakt ze moedeloos. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in
alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te
komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook
doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning
zult ontvangen – uw meester is Christus! 

Lied: LB 704: 1

Evangelielezing: Matteüs 2: 19-23
Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan
Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: ‘Sta op, ga
met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om
het leven wilden brengen, zijn gestorven.’ Jozef stond op en vertrok
met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde
dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over
Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een
droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret,
en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal
Nazoreeër genoemd worden.’

Lied: LB 704: 3

Overdenking



Orgelspel

Lied: LB 475 (mel.: LB 748)

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3....

Slotlied: LB 150a (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel

Afscheid Theo

Koffie, thee of limonade in de kring
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