
DIENST op zondag 2 januari 2022 
in de Slangenburgse kerk 

Thema: LICHT VOOR DE WERELD 
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Lied: Psalm 72: 1 en 2 
 
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.  
 
Inleiding  
 
Kyriegebed, afgesloten met LB 476: 1 en 4 
 
Glorialied: LB 468: 1 (gesproken), 2 en 3 (gezongen) 
 

SCHRIFT 
 
Gebed 
 
Lezing: Jesaja 60: 1-3 
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. 
 
Lied: LB 518: 1 
 
Lezing: Matteüs 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 schriftge-
leerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 
Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het 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 geworden was, 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 stil bleef 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 open-
den 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 518: 4 
 
Lezing: Johannes 8: 12 
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’  
 
Lied: Jezus, U bent het licht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Lied: LB 475 

TOEWIJDING 
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied: LB 498: 1 en 4 
 
Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 
 
Orgel 
 


