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LITURGIE
Welkom:
Intochtspsalm: 72: 1, 4
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,
heil op der heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Votum, groet en drempelgebed
Lied: 72: 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.

Kyrie en gloria
Inleiding: Epifanie: er komt licht...

4
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun 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.

Schriftlezing: 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.

Schriftlezing: 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.
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 Herodes 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 Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten
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 Herodes terug te gaan, reisden
ze via een andere route terug naar hun land.

Schriftlezing: Efeziérs 3:1‐12
Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2
U 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. 3 Mij is in een openbaring het
mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan
kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van
Christus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de
Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de 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. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar
geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij
werkt. 8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en 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. 10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen
bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude
plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang
hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

Zingen: 518: 1 en 5
1
Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

5
Voor Gij de wereld hebt gemaakt,
heeft mij uw liefde aangeraakt,
mijn sterke held, mijn Vader.
Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,
ik treed Hem zingend nader.
Hij de
mijne,
die het leven
mij zal geven
hoog daarboven,
eeuwig zal mijn hart Hem loven.

Overdenking
Lied 984: 1, 4, 5, 6
984:1
Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

984:4
Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

984:5
Gezegend zijt Gij om uw woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

984:6
Gezegend zijt Gij om de Geest
die van de aanvang is geweest:
de adem die ons gaande houdt
en in het eind in U behoudt.

Gebeden
Slotzang 793: 1 en 2
1
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Zegen
______________

Collecte in schalen bij de uitgang
e

De 1 collecte is bestemd voor Stichting Trijntje Beimers
2e collecte is bestemd voor de kerk
______________

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevrouw Brinkhuis
______________

Uit de gemeente:
In de afgelopen periode zijn overleden:
Antonia Brinkhuis‐Troost, Wierde 21,
op de leeftijd van 89 jaar
Bertus Reitsma, Leeuwarderkade 32,
op de leeftijd van 81 jaar
Daniel Taal, Sternstraat 4,
op de leeftijd van 76 jaar
______________

