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               Orde voor de viering 

op zondag 6 januari 2019 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

 

Voorganger: dhr. L. Wanders 
Kind v/d zondag: Adam Wubs 

Organist: Ria Hoving 

 
VOORBEREIDING 
 

Welkom  (ouderling) 
 

Moment van stilte 
 

Aanvangslied: Lied 72 vers 1      (allen gaan staan) 
 

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. 
 

Bemoediging:  v. Onze hulp is de Naam van de HEER 
   g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: Zijn trouw duurt eeuwig;  

a: HET WERK VAN ZIJN HANDEN LAAT HIJ NIET LOS.  

Groet:   v. De Heer zij met u. 
   g. OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 
Zingen: Lied 280:1 en 3 

 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 
         (Aansluitend gaan allen zitten.) 

 
Drempelgebed: 
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Zingen: Lied 513:1,2,3 en 4 

 
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. 

 
3. in heel zijn rijk gehoord. 

God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

4. God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 
 

Kyriëgebed 
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. 

 
Zingen: Lied 413; 3, 1 en 2  

 
3. Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 
De dienst van het woord 

 
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open. 

 
Kinderen in het midden 

 

We zingen ‘Samen in het licht’ 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 
 

Onderwijl wordt het licht van de kindernevendienst ontstoken. 
 

1e  Schriftlezing: Jesaja 60:  1-6  
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Zingen Lied 72:7 

 
7. Laat ons de grote naam bezingen 

van Hem die Israël leidt, 

want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 

Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 

Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
2e Schriftlezing: Mattheus 2 : 1-12 

 
Zingen: Lied 520, 1, 2, 3 en 4 

 
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.’ 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Dienst van het ANTWOORD 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen "Onze Vader"  
 

Als dankgebed Lied 218:1,2,3,4 en 5  

 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 
 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 
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Voorbede en stilgebed, Onze vader: Lied 1006 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 

Collecte:    
 

Slotlied: 835, alle verzen. 

 
1. Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

2. Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 
 

3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 

Uitzending en Zegen. 
 

Zingen: Amen, amen, amen 
 

Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de kerk. 

 
Na afloop bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten 

onder het genot van koffie en thee of fris 

 


