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In deze dienst: 

Voorganger:  ds Luci Schermers (Krimpen a/d Lek) 

Organist: Wim Voorrips 

Ouderling: Leo van Veen (L) 

Lector:   Jenneke de Hoop 

Koster:  Ton Bos  

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

  In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

                     Allen gaan staan. 

 

Bemoediging: 

v. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige. 

A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. : Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A.: en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

v. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus,  

      in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

A.: Amen. 

 

                     Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

……………………….  afgesloten met: 

v. : Heer, ontferm u over ons, 

A.: Heer, ontferm u over ons 

v. : Christus, ontferm u over ons, 

A.: Christus, ontferm u over ons 

v. : Heer, ontferm u over ons, 

A.: Heer, ontferm u over ons.   Amen 

 

Orgelspel:  Lied 468: 1, 2, 3, 4 

(‘Prijs de Heer die herders prijzen’) 

  



1. Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in ’s hemels paradijzen 

alle engelen eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 

 

2. Geef de koning van uw leven 

wat de koningen hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

 

3. Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 

dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 

 

4. Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 

moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 

 

1e Lezing:  Jesaja 60: 1 - 6  

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. 2 Duisternis bedekt de 

aarde en donkerte de naties, 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. 

 

4 Open 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. 5 Je 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. 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.  

 

l.  : Dit is het woord van de Heer. 

A.: Wij danken God. 

 

 

Evangelielezing:  Matteüs 2: 1 - 12 

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodus, kwamen er magiërs 

uit het oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 

hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodus 

schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij 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.”’ 7 Daarop riep Herodus in het geheim de magiërs bij 

zich; hij wilde precies van hen 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 eer te bewijzen.’ 9 Nadat 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. 10 Toen ze dat zagen, 

werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze 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. 12 Nadat ze in een droom 

waren gewaarschuwd om niet naar Herodus terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar 

hun land. 



v. : Lof zij U Christus. 

A.: In eeuwigheid. Amen. 

 

 

Orgelspel:  Lied 476: 1 en 4   

   (‘Nu zijt wellekome’) 

 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van al zo hoge, van al  zo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

Zij zochten onze Here met offerand’, 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

Te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 

 

VERKONDIGING 

 

  

Orgelspel:  Lied 72: 1, 4 en 6 

   (‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’) 

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, 

hel op der heuvelen top. 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

maar armen richt hij op. 

 

       4.   Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hub hulpgeschrei. 

Hij is met koninklijk erbarmen 

hun eenzaamheid nabij. 

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 

die zijn in vrees verward. 

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

Hij draagt hen in zijn hart. 

 

6 Bloeie zijn naam in alle streken, 

zolang de zon verrijst. 

Zijn koningschap zij ons een teken 

dat naar Gods toekomst wijst. 

Dat opgetogen allerwegen 

de volken komen saam, 

elkander groetend met de zegen 

van zijn doorluchte naam. 

 

Dank- en Voorbeden 

…………………… Met als acclamatie: 

A.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons 



Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

 

Wegzending en Zegen       

A.: `Amen` 

 

 

Orgelspel:  Lied 871: 1, 2, 3 en 4 

   (‘Jezus zal heersen waar de zon’) 

       

       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. 

 

       3.  Zijn rijk is volle zaligheid 

            wie was gevangen wordt bevrijd, 

           wie moe was komt tot rust voorgoed, 

           wie arm was leeft in overvloed. 

 

      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.  

 

 

 

Er is één collecte bestemd voor kerkvoogdij en diaconie. Gaarne vragen we u uw gift over te maken 

naar: bankrek.no: NL28 RABO 0373715137 t.n.v. CvK Herv. Gemeente Ammerstol. 

 

 

Zondag 10 januari 2021 is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. Voorganger is ds Roel 

Braakhuis. 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

Liederen:  Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen: Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


