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Driekoningen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De klok luidt
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Bemoediging en groet
We luisteren naar psalm 72

3.
1

Heerse van zee tot zee zijn vrede,
van land tot land zijn lof,

de volken zullen tot hem treden,
zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba's verre stranden,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze Heer te voet.
We bidden het kyriegebed
We luisteren naar het loflied gezang 505, op de Engelse
melodie Cranham/In the bleak midwinter
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2.

3.

In de nacht gekomen
Kind dat met geduld
Eeuwenoude dromen
Eindelijk vervult
Kom in onze dagen,
Kom in onze nacht
Kom met uw gestage,
Milde overmacht
In de nacht gekomen,
Onmiskenbaar kind,
Kom, doorwaai de bomen,
Zachte zuidenwind,
Kom in onze dagen
Kom in onze nacht
Laat uw morgen dagen,
Kom-de wereld wacht

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van
de kerkenraad
Muziek
DIENST VAN DE BIJBEL
De Bijbellezing van deze dienst is Mattheus
2: 1-12
Muziek
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We zingen gezang 86
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7.

Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

8.

God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.

Overdenking
Muziek
DIENST AAN DE ANDER
Voorbeden-stil gebed-Onze Vader

ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS
VERGEVEN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID, AMEN.
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We luisteren naar het slotlied gezang 483

2.
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God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver,
doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

2. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed;
't is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
Wegzending en zegen
De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst is werk van de 19e
eeuwse Duitse kunstenaar Ludwig Richter. U ziet een afbeelding van
het Sternsingen, het sterrenzingen. Wikipedia zegt er dit
van:“Wijdverbreid in katholieke delen van Duitsland is het Sternsingen.
Hierbij vertrekken groepjes van drie als koningen verklede kinderen,
onder begeleiding van een oudere, langs de huizen en zingen een lied.
Ze zegenen het huis en schrijven als teken daarvan met gewijd krijt de
huiszegen op of naast de deur. De kinderen overhandigen ook een
strook papier met deze spreuk en ontvangen snoep of fruit en zamelen
geld in. Het ingezamelde geld is voor een goed doel.”
De ondertiteling van de prent op de voorkant van de orde van dienst
suggereert dat de drie koningen wel graag aten en dronken maar niet
graag betaalden…
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