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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom  
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

Er wordt gezongen: “Een schoot van ontferming is onze God” 
(Lied 158b) 

 

Groet en Onze Hulp  
 

Drempelgebed 
 

Er wordt gezongen: “Een schoot van ontferming is onze God” 
(Lied 158b) 

 

Gebed om ontferming 
 

Er wordt gezongen: “Nu zijt wellekome” 
(Lied 476: vers 1, 3 en 4) 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed van de zondag 
 

Ter inleiding op de bijbellezingen 
 

Bijbellezing: Matteüs 2:1-2 
 

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van 
koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
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.’ 

 

Er wordt gezongen: “De wijzen, de wijzen” 
(Lied 520: vers 1) 

 

Verhaal van de vierde Wijze 
 

Er wordt gezongen: “De wijzen, de wijzen” 
(Lied 520: vers 6) 

 

Bijbellezing: Openbaring 22:16 
 

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te ma-
ken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de 
stralende morgenster.’ 

 

Er wordt gezongen: “Komt ons in diepe nacht ter ore” 
(Lied 489: vers 1) 

 

Ter bemoediging 
 

Er wordt gezongen: “Komt ons in diepe nacht ter ore” 
(Lied 489: vers 2) 



 
4 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-
de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

We zingen (staand): “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht” 
(Slotlied 939: 1 en 3) 

 

Zegen gevolgd door gezongen “Amen” 
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