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Orde van dienst
voor de viering op zondag 5 januari 2020

in de Goede Herder Kerk
Voorganger: ds. M. van ‘t Hof

Muzikale begeleiding: Carolien van der Laan

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 468: 1 en 2

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Groet:
Voorg    De Heer is met u
GEM  OOK MET U ZIJ DE HEER

Bemoediging:
Voorg   Onze hulp is in de Naam van de Heer
GEM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorg   die trouw houdt tot in eeuwigheid
GEM EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND

Zingen: Lied 468: 3 en 4

Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Uitnodigen van de kinderen

Kind van de zondag: - steekt bijbelkaars aan
- doet Bijbel open
- leest een gedicht

Zingen: Lied 520: 1, 5 en 7 

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

De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.
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De wijzen, die weten
van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht
en doen hun ogen dicht.

Kyriëgebed, waarvan elke intentie wordt afgesloten met Lied 367 : ‘Heer, onze God,e

wij bidden U’ ……..)

Glorialied: 472 : (1 voorspelen; 2 en 4 zingen)  

Zie de wijzen, hoe ze reizen,
om Gods Zoon met goud te prijzen,
onze Heer eer te bewijzen,
mirre en wierook uit hun paleis.
God onze hoogste majesteit
deed in deze tijd
zijn woord de mensen zoeken.
Een meisje geeft Hem levenslicht
en zie, Hij ligt
gebonden in de doeken,
in de kribbe vindt gij Hem
in Bethlehem ter stede
die allen zal bevrijden hier beneden.
Zoon van God, o Zoon van God,
in vlees en bloed,
die de mens van nood en 
dood genezen doet.

Lieve mensen, allen samen,
zingt nu blij te moede amen,
want wie zijn Gods erfgenamen?
Gij en ik in Jezus’ naam!
De herders gingen toen op weg,
zoals gezegd,
om Davids Zoon te vinden
en ’t woord te zien dat is geschied
en vrede biedt
aan alle mensenkinderen.
Zij kwamen aan in Betlehem
en hebben Hem gevonden
die heel de wereld redden zal van zonde!
Davids Zoon, ja Davids Zoon, 
Gods vlees en bloed,
die de mens in nood en 
dood herleven doet.

Gebed 

Lezing:  Jesaja 60: 1-6

Zingen: Lied 444: 1 en  5 

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Lezing: Matteüs  2: 1-12

Zingen: Lied 476: 1 en 4

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome 
van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk 
zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

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.
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Uitleg

Zingen: Lied 516 (melodie voorspelen) zingen: 1 en 2

Van ’t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied:  Lied 498: 1 en 5 

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.

‘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.

Zegen (driemaal met ‘Amen’ beantwoord)
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