KERKDIENST

Orde van dienst
op 3 januari 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Ernst van Gulik
Organist: Niek Schuringa
M.m.v.: Koortje

- Woord van welkom
- Lied 513: 1,2
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort..
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
- Stil gebed
- Gebed
- Woord van genade
- Lied 885: 1,2, in Liedboek
1. Groot is uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.
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2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
Groot is uw trouw, o Heer,
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond..
- Opdracht
- Gebed om de heilige Geest
- Bijbellezing: Matheus 2: 1-12
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.
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.”’
4Hij

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 bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik
erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’
9Nadat

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.
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Lied 72: 5,6, uit Liedboek
5. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
6. Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daag'lijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.
- Verkondiging

Waar
is de pasgeboren
koning?
- Lied “Gij zijt het licht”, op de melodie van uit de Evangelische
liedbundel 246 Ik bouw op u
1. Gij zijt het licht,
temidden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.
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2. Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht
- Dankgebed en voorbeden
- Lied 654: 1,5
1. Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
- Zegen
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