
   zondag,  8 januari 2023 
VIERPLEK WEHL      thema:  Zij, die op de sterren reizen 

 
ORGELSPEL 
 
WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan – 
 

VOORBEREIDING 
 

AANVANGSLIED -  Lied 276: “Vrede voor jou” 
 
STILTE 
 
BEMOEDIGING 

V: Onze hulp is in de naam van de Ene en Eeuwige 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: God, in dit uur zoeken wij U, zieners als wij willen zijn. 
G: Wij stellen ons open voor uw goedheid 
V: en kijken uit naar woorden van hoop voor dit nieuwe jaar 2023. 
G: Wees aanwezig in ons midden, dat vragen wij U. 
V: Laat niemand van ons tevergeefs naar U uitzien, 
G: en laat geen mens ten onder gaan. 
V: Ene en Eeuwige, wij verlangen zo intens naar vrede! 
G: Wil ons tegemoet komen. Amen 

  
         - gemeente gaat zitten - 

 
LIED - 506: 1, 2 en 4: “ Wij trekken in een lange stoet” 
 
GEBED OM ONTFERMING 

Na het ‘Zo bidden wij U…’ van de voorganger antwoordt de gemeente zingend “Kyrie eleïson”(3x) 

LOFLIED -  96a:   “Zing een nieuw lied, alle landen” 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
Groet:  V: De Heer zij met u! 

G: ook met u zij de Heer! 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING -  Jesaja 60: 1-6:  Een hoopvolle boodschap voor Israël  

LIED -  444:  “Nu daagt het in het oosten…” 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING -  Mattheüs 2: 1-12:  Hij werd aan de wereld geopenbaard 
 
LIED -  489: “Komt ons in diep nacht ter ore…” 
 
OVERWEGING van de woorden uit de Schrift 
 



MUZIEK 
 
LIED –  498 : 1, 3 en 4 “Bethlehem, o uitverkoren stad” 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
Voorbeden  Gebed in stilte   Onze Vader 
 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. 
 

GEZEGEND OP WEG 
- gemeente gaat staan - 

SLOTLIED -  416: “Ga met God en Hij zal met jou zijn” 
 
ZEGENGEBED 

V: Ga op weg in vrede en vertrouwen. 
God zal met u meegaan door 2023 heen, door alle tijden heen,  

G: als licht in uw ogen, een lamp voor uw voet,  
als hand op uw hoofd en arm om uw schouder,  
als baken bij ontij en verte die wenkt,  
als groet op uw lippen en hoop in uw hart,  
als stem die u uitdaagt…. 

V: God zegene u, vandaag en alle dagen  
die de toekomst u te bieden heeft. 
De Ene en Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en schenkt u vrede in uw hart. 
Hij bewaart u in zijn hand, tot u ooit met hem verenigd zult zijn  
aan het einde der tijden. 

G: Amen, amen, amen! 
 

DE COLLECTE VINDT PLAATS BIJ DE UITGANG  (Diaconie – kerkbeheer – Kerkkas vierplek Wehl) 
 
In deze dienst: 

voorganger  : pastor Thea Berendsen    
ambtsdrager  : Ab Berendsen       
organist  : Maarten Barneveld    
koster   : Johan Hamer        
beeld en geluid  : Ab Berendsen     
bloemendienst  : Dieni Berendsen    
koffie   : Gerrie Wams  

U bent welkom om na de dienst in Ons Huis nieuwjaarswensen uit te wisselen, en onder het genot 
van koffie/ thee oliebollen te eten.  


