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Muziek: Leen Jacobs en de Zanggroep 

 

MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED Psalm 82: 1,2,3. 

 
1God staat in ’t midden van de goden, 

Hij heeft hen tot gericht ontboden: 

Gij machten die het onrecht stijft, 

bevoorrecht al wie kwaad bedrijft, 

hoor: gij moest wezen en geringen 

beschermen in hun rechtsgedingen, 

gij moest wat arm is en veracht 

vrijmaken uit der bozen macht. 

 
2Gij die in hoogheid zijt gezeten, 

hoe doof en blind is uw geweten! 

Gij machtigen verzaakt uw plicht, 

om uwentwil versaagt het licht. 

Ik sprak wel: goden zijt gij allen. 

Ik had aan u mijn welgevallen. 

Maar nee, gij brengt de chaos weer. 

Ik stort u in de afgrond neer. 

 
3Sta op, o God, en richt de aarde, 

Gij geeft aan alles recht en waarde; 

wat zich verheft als god en heer, 

bestraf het en breng vrede weer. 

Van U zijn immers alle volken, 

breek met uw lichtglans door de wolken 

en straal voor ons in majesteit, 

Gij zon van de gerechtigheid! 

 

VOTUM EN GROET 

vg: Onze hulp is de Naam van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw blijft tot in eeuwigheid  

 en die niet laat varen het werk dat zijn begon! 

  

vg: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

 Amen.  

 

 

 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

De intenties worden steeds door de zangroep 

overgenomen 

Vg: ….. 

Zanggroep: Kyrie eleison (Lb301a) 

 
GLORIALIED (CD) 
 
Gij machtige in eeuwigheid 
steun van wie vallen 
genezer van zieken 
bevrijder van geboeiden. 
 
Gij machtige in eeuwigheid 
getrouw aan wie slapen in het stof. 
Koning over dood en leven,  
bij U ontkiemt bevrijding. 
Gij doet de doden leven. 
Gezegend Gij.  
 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

Vg:    Kom Geest van God… 

Zanggroep: Kom Geest van God maak onze 

harten open, dat Christus bij ons woning vindt. 2x 

(Lb 333) 

 

LEZING UIT DE PROFETEN: Jesaja 60:1-6 
1Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de 

schoot. 
6Een 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. 

 

Zanggroep: Lied 513: 1,2,3,4 

 
1God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 



het licht doen overwinnen, 

Hij spreekt nog altijd voort. 

 
2God heeft het eerste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, 

riep Hij ons reeds bij name, 

zijn roep wordt nog gehoord. 

 
3God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 

wordt aan het eind der tijden 

in heel zijn rijk gehoord. 

 
4God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

LEZING UIT DE BRIEVEN:  

De brief aan Efeze: 3: 1-12 
1Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille 

van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2U moet 

toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft 

toevertrouwd om de genade door te geven die mij 

met het oog op u geschonken is. 3Mij is in een 

openbaring het mysterie onthuld waarover ik 

hiervoor in het kort heb geschreven. 4Aan de hand 

daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld 

vormen van mijn inzicht in dit mysterie van 

Christus. 5Het is onder vorige generaties niet aan de 

mensen onthuld, maar nu door de Geest 

geopenbaard aan zijn heilige apostelen en 

profeten: 6de heidenen delen door Christus Jezus 

ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde 

lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond 

van het evangelie. 7Van dat evangelie ben ik een 

dienaar geworden door de gave van Gods genade, 

die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij 

werkt. 8Mij, de allerminste van alle heiligen, is de 

genade geschonken om de heidenen de 

ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te 

verkondigen, 9en voor allen in het licht te stellen hoe 

het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in 

God, de schepper van het al, werkelijkheid 

wordt. 10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God 

in al haar schakeringen bekend worden aan alle 

vorsten en heersers in de hemelsferen, 11naar het 

eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in 

Christus Jezus, onze Heer, 12in wie wij vrijelijk 

toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons 

geloof in hem. 

 

Zanggroep: Lied 528: 1-5  

Soliste zingt de coupletten 1-5 

Zanggroep: het refrein 

 
1Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

 
2Overal nabij is Hij 

menselijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
3God van God en licht van licht, 

aller dingen hoeder, 

heeft een menselijk gezicht, 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
4Wil daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Wees elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 
5Wees verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

LEZING UIT HET EVANGELIE 

 

Zanggroep: Halleluja (Lb 338b) 

 

Lezing uit Mattheüs, hoofdstuk 2: 1-18 
1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, 

tijdens de regering van Herodes, kwamen er 

magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 

vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de 

Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan 

en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning 

Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 

Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en 

schriftgeleerden 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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de 

magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 

wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en 

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 eer te 

bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar wat 

de koning hun opdroeg, 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 dat zagen, werden ze 

vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het huis 

binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. 



Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna 

openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden 

het kind geschenken aan: goud en wierook en 

mirre. 12Nadat ze in een droom waren 

gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, 

reisden ze via een andere route terug naar hun 

land.13Kort nadat zij op die manier de wijk genomen 

hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een 

engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het 

kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 

weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en 

wil het ombrengen.’ 14Jozef stond op en week nog 

diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar 

Egypte. 15Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en 

zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet 

door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon 

geroepen.’ 
16Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs 

misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en 

afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had 

gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde 

omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om 

te brengen. 17Zo ging in vervulling wat gezegd is door 

de profeet Jeremia: 18‘Er klonk een stem in Rama, 

luid wenend en klagend. Rachel beweende haar 

kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn 

er niet meer.’ 

 

Zanggroep: Halleluja 2x (Lb 338b) 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO 

 

Zanggroep: Lied 807: 1,2,5 

 
1Een mens te zijn op aarde, 

is eens voorgoed geboren zijn, 

is levenslang geboortepijn. 

Een mens te zijn op aarde 

is leven van de wind. 

 
2De bomen hebben wortels 

de bomen mogen stevig staan 

maar mensen moeten verder gaan. 

De bomen hebben wortels 

maar mensen gaan voorbij. 

 
5Een mens te zijn op aarde 

is pijnlijk begenadigd zijn 

en zoeken, nooit verzadigd zijn, 

is rusten in de aarde 

als alles is volbracht. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

Allen gesproken: Heer, onze God, wij bidden U, 

verhoor ons. (Lb 367e) 

 

MEDEDELINGEN 

 

 

 

SLOTLIED Kom Schepper, Geest (CD) 

 

Kom Schepper Geest 

Jij die de dag verlicht 

ons hart verwarmt. 

Wij loven Je om het vuur in onze ziel, 

de passie en de pijn, 

wij loven Je om verlangen dat weerklingt. 

 

Met de wind in de haren en de zon in de rug 

ligt het land voor ons open. 

Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad 

geen kwaad zal ik duchten  

want Jij bent nabij. 

Kom Schepper, Geest  

Jij, die de nacht doorbreekt 

het schimmenuur bedwingt. 

Wij loven Je om de prilheid van de morgen, 

de eerste stappen van een kind, 

wij loven Je om troost die Je schenkt. 

   

Met wind in de haren …… 

 

Kom schepper, Geest, 

Jij, die mensen aanraakt 

en winterkou verdrijft. 

Wij loven Je om rivieren die stromen, 

een zalm die opspringt, 

wij loven Je om adem die je brengt. 

 

Met wind in de haren …. 

 

Kom Schepper, Geest 

Jij, die ons roept te gaan 

en in beweging zet. 

Wij loven Je om de dieren het veld, 

een nachtegaal die zingt, 

wij loven Je om vrijheid die verbindt. 

 

Met wind in de haren…. 

 

Kom Schepper, Geest 

Jij, die wonden heelt 

kom in ons bestaan. 

Wij loven Je om de wind die waait, 

de trom die klinkt, 

wij loven Je om vrede die verstilt. 

 

Met wind in de haren…    

 

ZEGEN 

 

MUZIEK 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLLECTE: 

over te maken naar het bankrekeningnummer 

NL24ABNA0437038769 o.v.v. Goede Herderkerk,  

of middels deze QR code: 

 

 

 

 

1. Diaconie / Gemeentediaconaat 1 

Wij vinden het heel gewoon dat er iedere zondag 

mooie bloemen op het liturgisch centrum staan.  

Voor gemeenteleden die bij ziekte en langdurige 

zorg deze bloemen, als groet en teken van 

meeleven, thuis ontvangen zijn ze vaak heel 

bijzonder. Daarom is deze vorm van omzien naar 

elkaar zo belangrijk. De diaconie draagt voor een 

deel bij aan de kosten van deze bloemengroet. 

2. Goede Herderkerk 

3. Wijkkas 

 

BLOEMENGROET: 

Naar mevr. de Vries en naar 

Mevr. Peters-Visch. 

 

 


