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THEMA: ‘Niet bij de pakjes
neerzitten’

 Zingen: Psalm 72: 7 en 3
uit de Nieuwe Psalmberijming
7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond. 
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven. 
Ja, amen, prijs de HEER!

3. Van zee tot zee zal hij regeren,
van eiland tot woestijn.
Elk volk zal hem als heerser eren
en hem gehoorzaam zijn. 
Geschenken zullen binnenstromen,
een schat aan eerbetoon.
Ja, alle vorsten zullen komen
en knielen voor zijn troon.

 Moment van stilte
 Bemoediging en groet
 Klein Gloria
 Gebed
 Zingen: NLB1005: 1, 2 en 5
 Toelichting op het thema van de dienst
 Zingen: ‘Aan Uw voeten, Heer’

Refrein: Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U. -2x-

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer. Refrein

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U. Refrein

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost
en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

 Gebed
 Lied: NLB506: 1, 2 en 4
 We lezen Matteüs 2: 1-11

uit de Bijbel in Gewone Taal
1Jezus werd geboren in Betlehem, 
een stad in Judea. Herodes was op 
dat moment koning. Niet lang na de 
geboorte van Jezus kwamen er wijze 
mannen in Jeruzalem aan. Ze 
kwamen uit het oosten, uit een ver 
land. 2Ze vroegen aan de mensen in 
Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de
Joden die kortgeleden geboren is? 
We hebben zijn ster gezien. Die 
kwam aan de hemel omhoog. En nu 
zijn we gekomen om de nieuwe 
koning te eren.’ 3Toen koning Herodes
dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook 
de andere mensen in Jeruzalem 
schrokken. 4Herodes liet alle priesters
en wetsleraren bij elkaar komen. Hij 
vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias 
geboren worden?’ 5Ze zeiden: ‘In 
Betlehem in Judea, want dat wordt al
verteld in de heilige boeken. Daar 
staat: 6«Luister, Betlehem in Judea, jij 
hoort bij de belangrijkste steden van 
het land. Want uit Betlehem komt de 
leider van Israël. Hij zal zorgen voor 
het volk van God, zoals een herder 
voor zijn schapen zorgt.»’ 7Toen liet 
Herodes de wijze mannen in het 
geheim bij zich komen. Hij wilde 
precies weten wanneer ze de ster 
voor het eerst gezien hadden. 
8Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en
zoek uit waar het kind precies is. Als 
jullie hem gevonden hebben, moet je 
dat aan mij komen vertellen. Dan 
kan ik ook naar hem toe gaan om 
hem te eren.’ 9-10Na het gesprek met 
Herodes gingen de wijze mannen op 
weg. En opeens was daar de ster 
weer die ze al eerder gezien hadden. 
Toen ze de ster weer zagen, waren ze
erg blij. De ster wees hun de weg. Hij 
bleef staan boven het huis waar het 
kind was. 11De wijze mannen gingen 
naar binnen. Daar zagen ze het kind 
bij zijn moeder Maria. Ze knielden 
voor hem en eerden hem. Ze gaven 
hem de dure geschenken die ze 
meegebracht hadden: goud, wierook 
en mirre.



 Zingen: ‘Stil voor het aangezicht van God’
1. Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment;
de kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

 Preek
 Zingen: ‘Wil je opstaan en mij volgen?’

1. Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
van jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie
jouw gaven velerlei?
Wil je luist’ren als Ik zeg
‘Een koningskind ben jij!’?
Wil je geven wat je hebt,
dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt
in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.

 Gebeden 
 Collecte

De kinderen komen terug in de kerk.
 Moment met de kinderen
 Zingen: ‘De Here zegent jou’

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn.
Hij zal zijn vrede aan je geven.

 Zegen
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