
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
 

GEZEGEND OP WEG 
 

 

GEDICHT - Als een dwaze wijze geloven 
 
 Door als een dwaze wijze te geloven, 
 ga je op weg, volg je een hemels licht, 
 terwijl je toch beide benen gericht 
 verbonden houdt op aarde en daarboven 
 je hart een antwoord zoekt. Een blind gezicht 
 ziet meer dan een verrekijker en doven 
 horen meer dan de nieuwslezer bericht? 
 Alleen als dwaze wijze te geloven, 
 verstand diep kopje onder, vernieuwd boven 
 komen, het wonder wonder laten; gewicht  
 aan goud, parfum en olie - om te geloven - 
 schenken het kind dat eeuwig vrede sticht; 
 door als een dwaze wijze te geloven. 
 
   - Lenze L. Bouwers -  
 
SLOTLIED - LB 526: 1 en 4 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Theo Menting 
ambtsdrager:    Francisca Best 
secondant:    Ineke Molewijk     
organist:    Maarten Barneveld 
beeld en geluid:   Ab Berendsen 
koster:     Cor van Muiswinkel   
   
    
 

 
VIERPLEK WEHL 

Epifanie - Openbaring van de Heer 
2 januari 2022 

 

DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 

 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O. O Heer, keer U om naar ons toe 
 G. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. 
 O. Laat ons uw stem horen 
 G. EN UW LIEFDE ERVAREN  
  AMEN! 
 
AANVANGSLIED - LB 72: 1, 2, 3 
 
VREDEGROET  
 

 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

 

GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 

 
 



 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 
  en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 487 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Jesaja 60: 1-6 
 
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de 
HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou 
schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden 
door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. 
Sla je ogen op, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je 
zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult 
stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken 
valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge 
kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met 
wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 
LIED - LB 518: 1, 3 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING - Mattheüs 2: 1-12 
 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.  
Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’  
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met 
hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om 
aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 
het land van Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat geschreven bij de 
profeet: “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.”’ 
Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van 
hen weten wanneer de ster zichtbaar was geworden, en 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 te aanbidden.’ 
Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de 
ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef stil staan boven 
de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van 
diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden 
ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en 
wierook en mirre. 
En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar 
Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar 
hun land. 
 
LIED - LB 527 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 494 
 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN - dankgebed - voorbeden - stil gebed 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 


