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Orde van dienst 

op 8 januari 2023 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Freek Reitsema  

 
- Welkom en mededelingen 

 

Eerste lied: Psalm 72: 1 en 2 
 

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 
 

- Lied: Psalm 72: 3 
 

3. 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 het zingen van 
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- We luisteren naar: “Wij komen van Oosten, wij komen van ver, A La 
Berline Postillon” (Herman van Veen, op CD) 

 
- Gesprek met de drie wijzen 

 
- Zingen: Lied 520: 1 t/m 5 “De wijzen, de wijzen, die gingen samen 

reizen” 
 

1. De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 

 

2. Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 
 

3. ‘O koning, wil ons horen, 
er is een prins geboren, 
in ’t oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?’ 

 

4. Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
‘Een koningszoon bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.’ 
 

5. De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 

- Lezing: Micha 5: 1 t/m 4a (NBV) 
 

51Uit jou, Betlehem in Efrata, 
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, 
uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, 
in de dagen van weleer. 
2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, 
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. 
Daarna zullen wie er nog over zijn 
terugkeren naar de andere Israëlieten. 
3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, 
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. 
Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 
4en hij brengt vrede. 
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- Zingen: Lied 498: 1 en 2 “Betlehem, o uitverkoren stad” 
  
1. Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

2. In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

- Lezing: Matteüs 2: 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. 4Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de 
messiasgeboren 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: Lied 498: 3, 4 en 5 “Hef uw hoofden, kleine mensen” 
 

3. Heft uw hoofden, kleine mensen, 
als uw nieuwe koning komt. 
Hij doorbreekt de oude grenzen, 
Hij maakt recht wat is gekromd. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
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4. Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

 

5. ‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

- Preek 
 

- Bij wijze van geloofsbelijdenis:  
 

Wijs wil ik zijn; 
mijn huis durven verlaten, 
weggaan van wat vertrouwd is en bekend, 
om U op het spoor te komen, uw weg, uw toekomst. 
 

Wijs wil ik zijn; 
me niet te groot wanen om door de knieën te gaan, 
om daarmee u te kunnen ontdekken, 
U te ontmoeten in wie klein is en kwetsbaar. 
 

Wijs wil ik zijn; 
me niet laten regeren door angst voor wie kwaad wil, 
kunnen onderscheiden wat ware vreugde geeft, 
hoe mijn bestemming ruimte biedt aan ons allemaal. 
 

Wijs wil ik zijn; 
niet terugdeinzen voor wie mij vreemd is, 
in mening, in kleding, 
telkens weer bedenken: 
wie is er nu eigenlijk bang voor wie? 
 

Wijs wil ik zijn; 
uitersten kunnen overbruggen 
 tussen oosten en weg, 
 tussen kennis van de sterren en wijsheid uit de Schrift. 
 

Wijs wil ik zijn; 
dat ik me opgericht weet 
wanneer ik kniel voor God in een kwetsbaar kind. 
 

Wijs wil ik zijn; 
en altijd blijven bewegen in de richting van het licht. 
Amen. 
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- Zingen: Lied 528: 1, 3 en 5 “Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer 

gekomen” 
 
1. Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

3. God van God en licht van licht, 
aller dingen hoeder, 
heeft een menselijk gezicht, 
aller mensen broeder. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
5. Wees verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
- Moment van gedachtenis Johannes Heijs  

 
* 3 januari 1951, † 31 december 2022 

 
- Gebeden 

 

- Aankondiging collecte 
 

- Slotlied: lied 518: 1 en 4 “Hoe helder staat de morgenster” 
 

1. Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendelijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
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4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
hemels 
laat, getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neem mij in uw armen. 
 

- Zegen 
 


