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Welkom 

 

Gezang 145:1 

1 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. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 147:2 (berijming 2021) 

2. Hij telt de sterren, de planeten, 

bepaalt hun plaats en hoe ze heten. 

Wat Hij geschapen heeft is prachtig; 

wijs is de Heer en oppermachtig! 

Hij ondersteunt wie onrecht lijden; 

met liefde staat Hij hun ter zijde. 

Wie trots verkeerde wegen kiezen 

vernedert Hij, zij gaan verliezen. 

 

Wetslezing 

 

Weerklank 137: 31 

O God, laat ons in Bethlehem 

geen grote woorden spreken 

en zeggen: Wij behoren Hem, 

tenzij eerst is gebleken 

dat wij bereid zijn om zo klein, 

zo lijdzaam als dit Lam te zijn 

dat weigert zich te wreken. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Matteüs 2:1-12 (NBV21) 

De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in 

Judea, tijdens de regering van koning Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 

aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Jo-

den die onlangs geboren is? Wij hebben name-

lijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

Hem te aanbidden.’ 3Koning Herodes schrok 

hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met 

hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftge-

leerden van het volk samen om aan hen te vra-

gen 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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim 

de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen 

weten wanneer de ster zichtbaar geworden 

 
1 Melodie gezang 141 

was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem 

met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onder-

zoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u 

het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan 

gaan om het te aanbidden.’ 9Nadat ze de koning 

hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu 

ging de ster die ze hadden zien opgaan voor 

hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats 

waar het kind was. 10Toen ze de ster zagen, 

werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gin-

gen het huis binnen en vonden het kind met Ma-

ria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding 

voor het kind neer. Daarna openden ze hun kist-

jes met kostbaarheden en boden het geschen-

ken aan: goud en wierook en mirre. 12En omdat 

ze in een droom de aanwijzing hadden gekre-

gen dat ze niet naar Herodes terug moesten 

gaan, reisden ze via een andere route terug 

naar hun land. 

 

Gezang 145:3 

3 Wijzen uit het Oosten uit zo verren land 

zij zochten onze Here met offerand. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

t’ eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

Preek 

 

Gezang 140:2, 4 

2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

4 Aan de Koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren, 

moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 

 

Mededelingen 

gebed 

Collecteaankondiging: 

1. Mercy Ships 

2. Kerkelijke kassen en kerk 

 

Gezang 141:1 

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer, 

o Jezus, Gij mijn leven! 

Ik kom tot U en breng U, Heer, 

wat Gij mij hebt gegeven. 

O, neem mijn leven, geest en hart, 

en laat mijn ziel in vreugd en smart 

bij U geborgen wezen.  

 

Zegen 


