
Thema: Wie van de drie? 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Aansteken kaars van verbondenheid (door ambtsdrager van dienst)  

Intochtslied: Psalm 100:1, 2, 3 en 4 

Bemoediging en Groet 

Gebeden: 
- Openingsgebed 
- Gebed bij de opening van de SchriFen 

Zingen: Lied 513:1, 2 en 4 

Eerste SchriFlezing: Jesaja 60:1-6 
1   Sta op en schi7er, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2 Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naCes, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3 Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 

ORDE VAN DIENST 
Epifanie 
2 januari 2022

1. Juicht Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

3. Treed staCg binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam.

2. Roep uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

1. God heeR het eerste woord. 
Hij heeR in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog alCjd voort. 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin.

2. God heeR het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
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4  Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5  Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De scha7en van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

Tweede SchriFlezing: MaWeüs 2:1-12 
1  Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, Cjdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit 
het Oosten in Jeruzalem aan. 2  Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben 
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriRgeleerden 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.”’ 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 te aanbidden.’ 9 Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij sCl bleef staan 
boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11  Ze gingen 
het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. 
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En 
omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze 
via een andere route terug naar hun land.  

Uitleg en verkondiging 

Beluisteren: We Three Kings Of Oriënt – King’s College Choir Cambridge  
Vertaling van het lied: 

 
Gebeden 

Aankondiging Collectes 

1. Wij, drie koningen, komen van ver, 
volgen met geschenken de ster. 
Bergravijnen, moeras, woesCjnen  
doorkruisten wij tot zo ver. 

Refrein: 
Ster die stralend licht verspreidt, 
glans die wijzen heeR geleid, 
licht dat doorgaat, mensen voorgaat, 
leid ook ons in deze Cjd!

2. Ik geef goud als teken van eer 
in dit kind herken ik mijn heer. 
Klein zijn woning, toch de koning: 
nederig kniel ik neer. Refrein: 

4. Mirre is wat ik heb gebracht, 
bi7er als de dood die hem wacht. 
Na zijn strijden, pijn en lijden 
vult deze geur de nacht. Refrein:

3. Ik geef wierook en ik belijd 
door die giR zijn goddelijkheid. 
Bidden, prijzen, stemmen rijzen, 
lovend God nu en alCjd. Refrein: 

5. Lof de Heer die sCerf en die leeR, 
die zijn wieg in Bethlehem heeR, 
die de wijzen kwamen prijzen, 
Hij die ons leven geeR! Refrein:
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Slotlied: Lied 1005:1, 2, 4 en 5 
1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 

Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. Refrein: 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. Refrein: 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. Refrein: 

Wegzending en zegenbede 

Orgelspel 
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