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Welkom en mededelingen
Lied: Psalm 95 : 1 en 3 (OB)
1. Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

3. Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
't Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Stil gebed, waarna votum en groet
Aanvangstekst Psalm 72 : 10 en 11
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van
Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem
neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem dienen.
Lied: Psalm 72 : 6 en 11 (OB)
6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellend' en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn.

11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.

Gebod: Exodus 20 en samenvatting
Lied: OTH 20 “Create in me a clean heart”
Create in me a clean heart, o God
And renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within in me.

Vgl. Psalm 51:12-14
12Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een
standvastige geest.
13Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14Geef mij de vreugde over Uw heil terug,
ondersteun mij met een geest van
vrijmoedigheid.

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment + Kinderlied: OTH 344 “Voor Uw liefde, Heer Jezus” 1, 2 en 3
1. Voor Uw liefde, Heer Jezus,)
Dank U wel.
)2x
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam!

2. Voor Uw woord van genade,)
Dank U wel.
)2x
Heer, U maakte ons vrij.
In Uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam!

3. Wij aanbidden U, Jezus,)
Zoon van God.
)2x
Vul ons hart voor altijd,
Met uw liefde en heerlijkheid.
O, Heer, wij prijzen Uw Naam!

1e Schriftlezing: OT Jesaja 60 : 1-6
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de
HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw
zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de
menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe
komen.

6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba
zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE
boodschappen.
2e Schriftlezing: NT Mattheüs 2 : 1-12
1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen
uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten
gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij
van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u
zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de
ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat
Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten
gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer
en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en
mirre.
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te
keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
Lied: Gezang 139 : 1 en 3 “Komt verwondert, u hier, mensen”
1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

3. O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Preek: Wijs…
Lied: Psalm 103 Taizé; Bless The Lord my soul
Bless the Lord, my soul,
and bless His holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

Vgl. Psalm 103: 1 en 4
1Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
4Die uw leven verlost van het verderf…

Collecten digitaal
Gebed
Lied: OTH 301 “De zaligheid is van God”
1. De zaligheid is van God,
Die samen met het Lam
Regeert op zijn troon.
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.

En wij de verlosten zijn sterk
Door 't woord van ons getuigenis.
En wij roepen uit:
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.

Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Lof zij het Lam Voor eeuwig en eeuwig. )2x
Amen

Zij onze God voor eeuwig en eeuwig.
Lof zij het Lam Voor eeuwig en eeuwig. )2x
Amen!

Heenzending en zegen

