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                 Orde van dienst  
op 2 januari 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

Organist: Niek Schuringa 
Koortje 

 
- Woord van welkom 

 

- Eerste lied: Psalm 72: 1 en 2 “Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw 
gerechtigheid” 

    

1.   Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 

2.  Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Vervolg eerste lied: Psalm 72:3 
 

1.  Heerse van zee tot zee zijn vrede, 
van land tot land zijn lof, 
de volken zullen tot hem treden, 
zijn vijand likt het stof. 
Tarsis en Scheba’s verre stranden, 
breng hem uw overvloed. 
Gij koningen van alle landen, 
val deze heer te voet. 
 

- Kyriëgebed, elke bede wordt besloten met gezongen ‘Heer ontferm ons’ 
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- Glorialied: Lied 482: 1, 2, 3 “Er is uit ’s werelds duistre wolken een groot 

licht stralend opgegaan” 
 

1. Er is uit ’s werelds duistere wolken 
een groot licht stralend opgegaan – 
wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, de overwinning 
is ongekend, de vreugde groot; 
de aarde jubelt – hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst! 

 
2. De loden last die op ons drukte, 

de stang, het juk, ons ongeluk, 
de zweep, de stok die diep deed bukken, 
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk, 
verbrand de laarzen der soldaten 
en elke mantel rood van bloed, 
geen wapentuig meer door de straten – 
de velden vol van overvloed. 
 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 

- Gebed van de zondag  
 
 
 
 

- Met de kinderen 
 
 
 

- Lezing: Jesaja 11: 1-10 
 

Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï 
111Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels 
komt tot bloei. 2De geest van de HEER zal op hem rusten: 
een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en ontzag voor de HEER. 
3Hij ademt ontzag voor de HEER;zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 



3  
  

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft 
hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen 
doodt hij de schuldigen. 
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel 
om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
7Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand 
naar het nest van een slang. 
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan 
zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

 
- Zingen: Lied 1005: 1, 3 en 5 “Zoekend naar licht, hier in het duister” 

 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis.  
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- Lezing: Johannes 8: 12 en Matteüs 2: 1-12 
 
12Jezus 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.’ 
 

De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
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. 4Hij 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 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. 
 

- Zingen, 3x: (Taizé) 
 

“Jezus, U bent het licht in ons leven: 
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
open mij voor uw liefde, o Heer.” 
 

- Overdenking 
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- Zingen: Lied 286: 1, 2, 3 “Waar de mensen dwalen in het donker, draai je 

om en zie het nieuwe licht” 
 

1. Waar de mensen dwalen in het donker, 
draai je om en zie het nieuwe licht, 
zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 
zie de mens die ieder mens verlicht. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

2.   Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

3.   Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht, 
zoek je weg niet langer in het duister, 
keer je om en zie Gods nieuwe dag. 
 

- Aankondiging collecte 
 

- Gebeden 
 

- Laatste lied: Lied 871: 1 t/m 4 “Jezus zal heersen waar de zon gaat om 
de grote aarde om” 

 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

 
2. Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
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3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 
 

- Zegen 
 

Wij wensen u/ jullie allen een gezond 2022 


