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6 januari 2019 

Thema: De ster achterna 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 134: 1 en 2  
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 

2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Zingen  Psalm 134: 3 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 513  
   allen: v. 1 en 4; vrouwen: v. 2; mannen: v. 3 
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. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

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

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 



3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Jesaja 60: 1-6 
door Joke van Os 

Zingen  Psalm 72: 1 en 3 
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. 

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. 

Lezen   Matteüs 2: 1-12 

Zingen  Lied 506  
1. 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! 

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

3. Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 
dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
Wij loven U, koning en Heer, 
koning en Heer, 
Wij loven U, koning en Heer! 

4. 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! 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte   
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 



Slotlied   Lied 871: 1, 2 en 4  
1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

2. Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

4. Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

Wegzending en zegen 


