VOORBEREIDING
Orgelspel: ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ BWV 739 van J.S. Bach
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

3 januari 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: A: Aan het begin van het nieuwe jaar
leggen we heel ons leven in uw hand.
Wijs ons de weg o God,
richt ons op als wij vallen
en doe ons omkeren als we verdwalen.
G: BEWAAR ONS IN UW HAND EN DRAAG ONS LEVEN DAG AAN DAG,
AMEN
Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 3
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Kyrie:

V:Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens: Kyrië eleison, lied 301 g

Gloria:

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is
zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 489: 1 en 2

Thema: ‘geleid door een ster ’

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

Moment met de kinderen

ds. Annemieke de Bruijn
Ulbert Hofstra
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Uitgezonden vanuit de Open Hof

Kinderlied: 520

Aanvang: 10.00 uur
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DE SCHRIFTEN

2. Zij die op de sterren reizen,
varend op de hemelkaart,
zoeken tekens in de ruimte
naar het hart van het bestaan.

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.

4. Zij die op de sterren reizen,
vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen
van een stralend gouden dag.

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12
1

Toen 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.
10
Toen 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.

Lied: Zangen van Zoeken en Zien, nr. 701: 1, 2, 3 en 4
tekst: Marijke de Bruijne

3. Zij die op de sterren reizen,
op gedachten snel als licht,
zien de grootheid van het kleine
in een pasgeboren kind.

muziek: Chris van Bruggen

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Pianospel: ‘Sarabande uit Suite in h-moll’ BWV 814 van J.S. Bach
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 513
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Aandacht voor de collecten
1. Individuele hulp
2. Voor de kerkdienst
Gecombineerde collecte: collecte 1 (60%) en collecte 2 (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

500: 1 en 5

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel: ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ BWV 698 van J.S. Bach

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg
* De link naar het materiaal voor de kinderen:
https://www.pknculemborg.nl/363-voor-de-kinderen
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 3 januari 2021’
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