
PROTESTANTSE GEMEENTE 
DOETINCHEM 

 
 

          
 
 
 

Viering 2 januari 2022 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

Epifanie 

 

De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van zuiverheid en vreugde 

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
organist: Teun v/d Steeg 

Lezingen en zang: Gert Lotterman, Gerty van Bijlevelt, 
Marjo Harmsen, Ettie de Mos en Rebekka Davelaar  



-2- 

 
 

WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We zingen: Dit Lied begroet een mens van morgen (mel. NLB 72) 
1: Dit lied begroet een mens van morgen, 
reikhalzend tastend naar 
een dag geschonken zonder zorgen, 
een goddelijk gebaar, 
geen ziekte meer, geen angst en lijden, 
geen haat of doodsbericht, 
een dag die aanbreekt en zal blijven, 
een wenkend vergezicht. 
 
2: Dit lied geeft toon aan al die stemmen 
die ongehoord en zwaar, 
verduisterd een bestaan omklemmen 
tot vlammend Geestgebaar. 
Het donker wijkt, de nacht wordt lichter 
een ademend bestaan 
waarin je heel kunt zijn en dichter 
bij God en mens mag staan. 
 
3: Dit lied geeft stem aan al die talen 
opklinkend van zover, 
veelkleurend koor van leefverhalen 
verbonden van oudsher. 
Een wereld die wij zingend wensen 
een lichtend handgebaar, 
oprichtend opgestane mensen 
tot spiegels voor elkaar. 
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Gebed 
Goede God, 
Aan het begin van de viering vragen wij U: 
wil in de woorden die wij spreken en in de liederen die wij zingen 
ons geloof verstaan. 
Met Thomas gaan wij tastend en zoekend de weg naar U toe. 
En hoe vaak stellen wij de vraag: Hoe is uw naam, waar zijt Gij 
te vinden? 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
Amen 
 
Opening 
We hebben het voorbije jaar afgesloten. 
Met gemengde gevoelens misschien. 
Dankbaar om de liefde en de vreugde die ons te beurt viel. 
Met pijn in het hart voor verlies en tegenslag. 
Vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen, 
een nieuwe toekomst als een opdracht, 
om met al wat we aan mogelijkheden ter beschikking hebben, 
er het beste van te maken, 
tot eer van Hem die Liefde is, 
in dienst van allen met wie we ons verbonden weten, dichtbij en 
veraf. 
 
We zingen: NLB 489: 1, 2 en 3: Komt ons in diepe nacht ter ore 
 
Begroeting 
Laten wij Gods zegen vragen, niet alleen over dit samenzijn 
maar ook over het hele jaar dat voor ons ligt: in de naam van de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
Bemoediging, uit te spreken door allen 
Onze hulp is in de naam van de Levende, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk van zijn handen 
 
We zingen: NLB 476: 1, 3 en 4: Nu zijt wellekome 
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Kyriegebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van 
de wereld en laten we Zijn naam prijzen, want zijn barmhartig-
heid kent geen einde. 
Om mensen vernederd, in de hoek gedrukt, zonder verweer in 
het spel van krachten en machten. Om mensen overgeleverd 
aan het spel van de vrije markt, dat onbarmhartig de sterken in 
de kaart speelt. Daarom zingen wij: Kyrie eleison  
Om mensen die niet meer weten waar ze aan toe zijn, om al 
die kleinen, onaanzienlijk, die hopen op U, o God. Die de 
droom bewaren en uitzien naar Uw Rijk, maar het wachten 
duurt zo lang. De nachten zijn zo donker en het licht blijft maar 
uit. Daarom zingen wij: Kyrie eleison 
 
Soms begrijpen wij er niets van Heer. Dan lijkt de wereld zo 
onrechtvaardig. En er zijn zo veel mensen bang. Voor de 
ziekte die ze hebben. Of voor het verdriet dat ze met zich mee 
dragen, zou het ooit minder worden.  
Daarom zingen wij: Kyrie eleison 
 
Glorialied: NLB 302: 1: God in den hoog alleen zij eer 

 
DE BIJBEL GAAT OPEN 

 
Gedicht: Een nieuw jaar is begonnen 
Een nieuw jaar is begonnen. 
Iedereen heeft wensen of verlangens. 
Wees blij met de rijkdom van het leven 
door onze God aan ons gegeven. 
Hij zal steun geven bij verdriet en pijn. 
God zal ook ons rustpunt zijn. 
Onze blijdschap is in de handen van God. 
Bid voor trouw, vreugde en liefde. 
Leef een waardevol en liefdevol bestaan 
door samen met God op weg te gaan 
  



-5- 

We lezen: Jesaja 60 vers 1-5 
Jeruzalem wordt in ere hersteld 
1 De Heer zegt: “Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stra-
lende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je 
op. 2 De aarde en de volken zullen in het donker liggen. Maar 
op jou zal het licht van de Heer schijnen. Iedereen zal zien dat 
zijn stralende macht en majesteit bij je is. 3 De volken en hun 
koningen zullen naar dat licht toe komen dat op jullie schijnt. 
4 Jeruzalem, kijk eens om je heen! Let op, ze komen allemaal 
van ver naar je toe. Ook je bewoners worden naar je toe ge-
bracht, zoals je kinderen op de arm meeneemt. Ze zullen bij jou 
verzorgd worden. 5 Wanneer je dat ziet, zul je tranen in de 
ogen hebben van blijdschap. Je hart zal bonzen van vreugde. 
De schatten van de zee en de rijkdommen van de volken zullen 
naar je toe gebracht worden.” 
 
We zingen: NLB 520: De wijzen 
 
We lezen: Mattheus 2: 1-12 
De wijze mannen uit het Oosten 
1 Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea. Toen Hij geboren 
was, kwamen wijze mannen uit het Oosten naar Jeruzalem. In 
die tijd was Herodes koning. 2 Ze vroegen: “Waar kunnen we 
de koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? 
We hebben in het Oosten zijn ster zien opgaan. We zijn geko-
men om Hem te eren en Hem geschenken te brengen.” 3 Dit 
was een grote schok voor koning Herodes en de bewoners van 
Jeruzalem. 4 Herodes liet de leiders van de priesters en de wet-
geleerden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen we-
ten waar de Messias  geboren zou worden. 5 Ze antwoordden: 
”Hij wordt in Betlehem in Judea geboren. Want de profeet Mi-
cha heeft opgeschreven: 6 “En jij, Bethlehem in het land van 
Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van 
Juda. Want in jou zal iemand geboren worden die mijn volk Is-
raël als een herder zal leiden.” 7 Toen liet Herodes in het ge-
heim de wijze mannen bij zich komen. Hij wilde heel precies 
van hen weten wanneer ze de ster voor het eerst hadden ge-
zien. 8 Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem. En hij zei tegen 
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hen: "Ga dat kind zoeken. Als jullie het hebben gevonden, moe-
ten jullie het mij laten weten. Want dan ga ik ook naar Hem toe 
om Hem te eren en Hem geschenken te brengen.” 9 Zo ver-
trokken ze. De ster die ze in het Oosten hadden gezien, ging 
voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind 
was. 10 Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. 11 Ze 
gingen het huis binnen en vonden daar het kind met Zijn moe-
der Maria. Ze knielden voor Hem neer en aanbaden Hem. En 
ze gaven Hem dure geschenken: goud, wierook en mirre. 12 En 
God waarschuwde hen in een droom om niet naar Herodes te-
rug te gaan. Daarom reisden ze langs een andere weg naar 
hun land terug. 
 
De wijzen uit het oosten zijn op weg gegaan 
De wijzen uit het oosten zijn op weg gegaan 
toen zij een bijzondere ster zagen staan. 
Door de ster wisten ze dat de koning der Joden was geboren. 
En ze konden niet wachten om hier meer over te horen. 
  
Eenmaal in Jeruzalem vroegen zij naar het nieuw geboren kind. 
Geschokt vroeg Herodes zijn schriftgeleerden wat men hierover 
in de profetieën vindt. 
Bethlehem is de geboorteplaats, zo werd er gevonden 
en de wijzen werden hier door Herodes heen gezonden. 
  
Na een lange reis kwamen zij in Bethlehem aan. 
Boven de plaats waar het Kindje was bleef de ster staan. 
Ze vonden daar een kindje zo klein. 
Maar dat Kindje zal wel hun meerdere zijn. 
Ze knielden eerbiedig voor Hem neer 
en gaven Hem naast mirre, wierook en goud, alle eer. 
  
Wat hadden wij gedaan 
als wij de ster hadden zien staan? 
Wat hadden wij als koningshuis verwacht 
hadden wij een stal als paleis gedacht? 
En dat kindje dat Maria daar in haar armen hield 
hadden wij daar wel voor geknield? 
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De wijzen gaven zich over aan Gods macht. 
Dat is iets wat Hij ook van u, jou en van mij verwacht. 

 
Bijbelmomentje over de wijzen 
 
We zingen: Als mensen leren geven (mel. NLB 657) 
1: Als mensen leren geven en delen met elkaar, 
dan vieren wij het leven en wordt de vrede waar. 
Als mensen durven dromen van het beloofde land 
dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand. 
 
2: Als mensen willen nemen, steeds groter en steeds meer, 
dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg, 
dan is voor alle mensen de aarde groot genoeg 
 
3: Laat onze oren horen, laat onze ogen zien: 
Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien. 
Als wij aan vrede werken met hand en hart en mond, 
dan zul je dat gaan merken de hele wereld rond. 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
Goede God, 
U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te be-
moedigen, te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van 
onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijden niet verg-
eten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen 
betekenen. 
Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden, om 
elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar. Dat we ons niet tegen 
elkaar laten uitspelen, dat niet ons eigenbelang, de hebzucht de 
boventoon gaat voeren.  
Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar deze wereldwijde 
crisis aankunnen. 
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Dat wij weten dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en 
in tijden van tegenspoed.                                                                                                  
 
Onze vader 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, 
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. 
 
We zingen: NLB 415: 1 en 2: Zegen ons, Algoede 
 
Allen spreken uit de zegenbede van St. Patrick: 
De Heer zal voor ons zijn, om ons de juiste weg te wijzen. 
De Heer zal achter ons zijn, om ons te beschermen tegen ge-
vaar. 
De Heer zal onder ons zijn, zodat wij nooit ten onder kunnen 
gaan. 
De Heer zal in ons zijn, om ons te troosten als wij verdriet heb-
ben. 
De Heer zal naast ons zijn als een beschermende muur, wan-
neer anderen over ons vallen. 
De Heer zal boven ons zijn om ons te zegenen. 
Zo zegene ons God, vandaag, morgen en al de dagen die wij 
leven, in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied: NLB 425: Vervuld van uw zegen 


