Orde van dienst
zondag 3 januari 2021
Voorganger: Ageeth de Vries

Thema: “Als je goed kijkt….zie je de
Koning”

Koster steekt Paaskaars aan
Welkom ouderling
Luisteren naar aanvangslied 107 vers 1, 4 Gods goedheid houdt ons staande (staande)
door Andries Visser
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen Klein Gloria door Andries Visser
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.
Kyriegebed
Glorialied: Lied 713 vers 1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=B2pnOGlf6qI
Verhaal “De wijzen uit het Westen”
Luisteren naar lied 444 vers 1, 2, 4 Nu daagt het in het oosten
Door Andries Visser
Schriftlezing Matteus 2 vers 1-12 (NBV)
21Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen
er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem.
4
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen
waar de messias geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want
zo staat het geschreven bij de profeet: 6“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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van
hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar
Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij
1

bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, 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. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer
te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd
om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Luisteren naar Gezang 231 vers 1, 2 en 4 Wij knielen voor uw zetel neer
Wij knielen voor uw zetel neer (Gezang 73, Bundel '38), Massale samenzang - YouTube
Overdenking
Luisteren naar Wij trekken in een lange stoet naar Bethlehem
https://www.youtube.com/watch?v=_KMBmbhM9ZA
Gebeden
Mededeling diakonie/bloemendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 526 vers 1 en 4 Juicht voor de koning van de Joden (staande)
Door Andries Visser
Zegen
Zegenen wij elkaar
bij alles wat te doen staat
bij alles wat ons overkomt.
Zegenen wij elkaar
in dit leven dat wij delen
zo kwetsbaar als wij zijn.
Zo zegene God ons
in de naam van de Vader
de Zoon en de Heilige Geest.
Luisteren naar lied 415 vers 3 Amen, amen, amen.
Door Andries Visser
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