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Liturgie 
 

 Zondag 5 januari 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Gert Oostermann 

 

 

Aart van Muijen – orgel 
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OPENING 

 

Woord van welkom. 

 

We zingen: lied 357 vers 1 en 4 (Evangelische 

liedbundel).  

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde  

is bij U van eeuwigheid,  

Schepper, die ’t heelal verheugde,  

bron van eeuwige vreugde zijt.  

Gij, die woont in licht en luister,  

drijft de schaduwen uiteen.  

Hij, die zoekend doolt in ’t duister,  

vindt het licht bij U alleen. 

  

Open nu ook onze ogen,  

voor het ware vreugdelicht,  

opdat wij uw Naam verhogen,  

juichend voor uw aangezicht.  

Want in Christus komt Gij nader  

hem die onder zonde zucht.  

Ieder wilt Gij zijn een Vader,  

die in Jezus tot U vlucht.  

  

Stil gebed.  

 

Votum en groet. 
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We zingen: lied 357 vers 5 (Evangelische liedbundel).  

 

Wil ons van uw vreugde geven,  

hef ons op tot U omhoog,  

Gever van onsterf´lijk leven,  

die tot ons U nederboog.  

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  

onbevreesd in smart en pijn.  

Laat ons Heer, door uwe liefde,  

eeuwig in uw vreugde zijn.  

  

Uit de bijbel: Openbaring 1 vers 8.  

 

‘Ik ben de Alfa en de Omega,’ zegt God, de Heer,  

‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 

 

Gebed. 
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We zingen: lied 105 vers 1 (Evangelische liedbundel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord van bemoediging: 2 Korintiërs 5 vers 17 – 19.  

 

17 Iemand die één is met Christus, is een nieuwe 

schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 

18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door 

Christus met zich verzoend. 

19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft 

verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet 

aangerekend.  
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We zingen: lied 105 vers 3 (Evangelische liedbundel).  

Christus daalt neder, de Heer aller heren;  

hemel en aarde, verheft thans uw stem!  

Christus, Gods Heil'ge, komt zondaars bekeren,  

opent nu deuren en harten voor Hem.  

Zalig, wie Hem als hun Koning vereren!  

Christus daalt neder, de Heer aller heren.  

Christus daalt neder, de Heer aller heren. 

 

Leefregel: 2 Korintiërs 6 vers 1 en 2.  

 

1 Als Gods medewerkers sporen wij u aan: laat de 

goedheid die Hij u bewijst niet tevergeefs zijn. 2 God 

zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik 

naar je, op de dag van de redding help Ik je.’ Nu is de tijd 

daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. 

 

We zingen: Psalm 138 vers 1 en 2.  

 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 

in eerbied kniel ik voor U neder. 

Ja, in de tegenwoordigheid 

der goden wijd ik U mijn beden. 

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 

Gij zult, o Here, wijd en zijd 

uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
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Ten dage dat ik riep hebt Gij 

gehoord naar mij en kracht gegeven. 

Als ik welhaast ten offer viel, 

hebt Gij mijn ziel weer doen herleven. 

Al wat op aarde macht bezit, 

eenmaal aanbidt het U, o Here! 

Als Gij hun 't woord van uw verbond 

met eigen mond hebt willen leren. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment.  

 

Uit de bijbel: Matteüs 2 vers 1 – 12.  

 

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens 

de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het 

Oosten in Jeruzalem aan.  

2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren Koning van de 

Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn 

gekomen om Hem eer te bewijzen.’  

3 Koning 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.”’  
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7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; 

hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was,  

8 en 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.’  

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.  

10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe 

vreugde. 11 Ze 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.  

12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet 

naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere 

route terug naar hun land. 

 

We zingen: lied 476 vers 4 (Nieuwe liedboek).  

 

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud, 

te eren van dat Kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

Verkondiging.  
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We zingen: lied 115 vers 1 en 3 (bundel ´Weerklank – 

melodie lied 425 Nieuwe Liedboek).  

 

Laat ieder het horen 

dat eens werd geboren 

de Redder der wereld, de Heer van ´t heelal. 

De flonkerende sterre 

riep wijzen van verre; 

zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. 

Komt, laten wij eren 

de Here der heren, 

zo groot van ontferming en van gena. 

Want Hij wil ons geven 

dicht bij Hem te leven. 

De Heiland der wereld – halleluja! 

 

In doeken gewonden, 

voor al onze zonden, 

lag zo in een kribbe het goddelijk Kind. 

De sterre gaat stralen 

voor wie moe van ´t dwalen 

bij ´t wonder van Bethlehem vrede vindt.  

Komt, laten wij eren 

de Here der heren, 

zo groot van ontferming en van gena. 

Want Hij wil ons geven 

dicht bij Hem te leven. 

De Heiland der wereld – halleluja! 
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GAVEN EN GEBEDEN 

 

Inzameling van gaven. 

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

 

WEGZENDING 

 

Slotlied: naar Psalm 100 (o.m. Nieuwe Psalmberijming). 

Melodie: Psalm 100.  

 

Eén God is er, en dat is Hij. 

Hij maakte ons, Hem dienen wij. 

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort; 

Hij leidt ons als zijn kudde voort. 

 

Ja, God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 

Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Viert zo de dag die God ons schiep. 

Hij is ´t die ons bij name riep. 

Zingt tot zijn eer met luide stem; 

zie voor de zegen op naar Hem. 
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Zegen:  

 

De Heer zij voor je 

om je de weg te wijzen. 

De Heer zij naast je 

om je in de armen te sluiten 

en je te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder je 

om je op te vangen, als je dreigt te vallen. 

De Heer zij in je 

om je te troosten als je verdrietig bent. 

De Heer zij om je heen 

als een beschermende muur 

tegen mensen die je kwetsen. 

De Heer zij boven je 

om je te zegenen. 

Zo zegene ons God, 

vandaag, morgen,  

dit nieuwe jaar en tot in eeuwigheid. 

Vrij naar St. Patrick, Ierse bisschop, vijfde eeuw. 

 

Aansluitend. 

We zingen (als ´amen´ op de zegen, melodie Psalm 100): 

 

Amen, dat is: zo zal het zijn. 

Gods zegen daalt op groot en klein. 

Waar in Zijn naam beleden is, 

is Amen zeker en gewis. 

 
Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om in het 

bijgebouw Het Anker koffie/thee te komen drinken en elkaar te 

ontmoeten. 

 


