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O rde  van  d iens t

voor de Nieuwjaarsdienst op zondag 3 januari 2021

om 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Thema: ‘Waar gaan we heen ?’

Voorafgaande aan de dienst luisteren we naar lied 496: 1, 2, 3

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, –
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Welkom en afkondigingen

Aanvangspsalm: Psalm 72: 1, 3

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.

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.



2

Bemoediging en begroeting:

Vg:    Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
         DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
         Die trouw is de eeuwen door
         OP HEM VERTROUWDE ONS VOORGESLACHT
         en het werd niet beschaamd.

Luisteren naar: Psalm 72: 5

Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij dagelijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

Gebed
 
Leefregel: Tien Woorden

Luisteren naar lied 468: 2, 4

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

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

Gebed

Lezingen: Jesaja 60: 1-6
                 Mattheüs 2: 1-12

Muzikale improvisatie op ‘Nu daagt het in het oosten’ 

Uitleg

Luisteren naar lied 506: 1, 4

Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!

Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!



3

Gebeden

Slotlied: 498: 1, 4

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.

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.

Zegen, die wordt beantwoord met lied 444: 5

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