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           Orde voor de viering op 
                                                         zondag 2 januari 2022 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

Thema: ‘VREEMDELINGEN EERST’ 
 

                                                                        Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
                                          Organist:           Egbert Willigers 
                                   

 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Luisteren naar: lied 468: 1, 2  
 
1. Prijs de Heer die herders prijzen, 
die in ’s hemels paradijzen 
alle engelen eer bewijzen, 
hier op aarde daalt Hij neer. 

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

 
Bemoediging 
 
Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
GM EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND 
 
Luisteren naar: Lied 468: 4 
 

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

 
Kyriëgebed, waarvan elke gebedsintentie wordt afgesloten met lied 367e: ‘Heer, 
onze God, wij bidden U’ 
 
Glorialied: Lied 516: 1 en 2  
 
1. 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. 

2. De wijze koningen van ver, 
zij volgden de verheven ster, 
zij zijn van licht tot licht gegaan 
en boden God geschenken aan. 
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Gebed  
 
Lezing: Jesaja 60: 1-6 
 
Luisteren naar: lied 444: 1 en 5  
 
1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

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

 
Lezing: Matt.  2: 1-12 
 
Luisteren naar: lied 498: 1, 4  
 
1. 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. 

4. 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. 

 
Uitleg 
 
Luisteren naar: lied 472: 2  
 

2. 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. 

 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
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Slotlied: Psalm 72: 3 en 6 
 

3. 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. 
 
6. Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 

 
Zegen die met ‘amen’ wordt beantwoord 
 
Orgelspel 
 

 
Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  
(te vinden in de Samenspraak of op de website)  

 

 
Wij wensen u/ jullie allen een gezond 2022 


