
Viering protestantse gemeente Bredevoort 3 januari 2021 
Woord van welkom Ouderling 
 
VOORBEREIDING 
Psalm 72: 1,2 
https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic&ab_channel=Nederlan
dZingt  
Stil gebed 
Bemoediging 
Groet  
Thema: Het leven als reis 
 
Kyriëgebed  
Glorialied: lied 518 hoe helder staat de morgenster  
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.  
 
2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,  
o Zoon van God, Maria’s zoon,  
een hooggeboren koning.  
O lelie die mijn hart bekoort,  
uw zoete evangeliewoord,  
is louter melk en honing.  
Gij zijt  
altijd  
hosianna,  
hemels manna,  
dat wij eten,  
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
LEZINGEN EN UITLEG BIJBEL 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Eerste lezing Jesaja 60: 1-6 

https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=9mNZJxlZ4ic&ab_channel=NederlandZingt


601Sta 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.  
6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit 
Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in grote getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 
 
Lied 442 Op uw mijn heiland  
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0&ab_channel=Nederla
ndZingt 
 
Evangelielezing Mattheus 2: 1-12 
21Toen 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.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0&ab_channel=NederlandZingt
https://www.youtube.com/watch?v=ZNaDF4ceVo0&ab_channel=NederlandZingt


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. 
 
Lied 520: 1,6,7 

1. De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen 
vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoe ver. 
 
6. Zij hebben gevonden, het kind door God gezonden, 
dat koning en dat knecht wil zijn, van ieder groot en klein. 
 
7. De wijzen die weten, van sterren en planeten, 
zij baden nu in ’t zonnelicht en doen hun ogen dicht. 
 
 
Overweging 
Uit uw hemel zonder grenzen 
https://www.youtube.com/watch?v=6thOKsNa5gU&ab_channel=Ge
meentekoorRotterdam-Centrum-Topic 
Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 



ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Slotlied Orgelspel 526 
Juicht voor de koning van de Joden 
1. Juicht voor de koning van de Joden 
buigt voor geen dove wereldmacht 
knielt voor de knecht die Gods geboden 
beluisterd heeft en wel geacht. 
Drie vreemden zochten hem van verre, 
Herodes hebben zij bespot, 
met goud en wierook en met mirre 
aanbaden zij de Zoon van God. 
 
2. Hij daalt ootmoedig in het water , 
de vogel Geest komt aangesneld, 
God heft in Hem zijn welbehagen 
en alle zaligheid gesteld 
tegen de stroom staat Hij ten teken 
hier wordt des levens loop gewend, 
het blinde lot gestuwd tot zegen, 
wij zijn tot in de dood gekend. 
 
Uitzending en Zegen 
Gemeente: Amen 
Orgelspel: 418 
God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, samen op uw wegen, 
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 
 
 
 



Collecte 
 


