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Inleidend orgelspel  

Welkom 
 

Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
 

De zanggroep zingt: lied 277 

Die ons voor het licht gemaakt hebt  dat wij leven: 

spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn. 

We gaan staan 
 

Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  

Allen:   EN ER WAS LICHT 

Voorganger:   In de naam van Jezus 

Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 

Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 

Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 

Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 

Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 

        We gaan zitten

   

De zanggroep zingt: lied 527 

1.Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht, 

met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen. 
 
2. Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 
 

3. 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.  
 
5. 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

Gebed  
 
De zanggroep zingt als glorialied: lied 468 

2. Geef de Koning van uw leven   wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven  in de stal geboren Heer. 
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3. Laat uw loflied samenvallen   met het lied der heiligen allen, 

dat de hemelen weerschallen  van die jubelende wijs. 
 
4. Aan de koning uitverkoren,  uit een maagd voor ons geboren 

moet ons hele hart behoren  onze lof en eer en prijs. 

 

Lezingen: Jesaja 60: 1 - 6 en Mattheus 2: 1-12 (Naardense Bijbel) 
 
Overdenking  
 
De zanggroep zingt: lied 519  

1.Gij die de ster van David zijt  en wijzen roept en dwazen leidt, 

Gij hebt in duister U gewaagd  en naar de rechte weg gevraagd. 
 
2.Gij die de Heer zijt en de Geest  die van de aanvang is geweest, 

Gij hebt U onderworpen aan  de letter van ons voortbestaan. 
 
3.Gij die de zin der schriften zijt,  Gods woord in alle eeuwigheid, 

Gij hebt gehoorzaamheid geleerd,  een vuur van hoop heeft U verteerd. 

 

Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het 

‘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. 
 
Mededelingen en bloemengroet 

 

De zanggroep zingt: lied 500 

1.Uit uw verborgenheid   voorbij aan onze grenzen, 

straalt lichte eeuwigheid   als daglicht voor de mensen. 

Uw wijde hemel welft   zich rond over de aarde. 

Gij zult op vaste grond   ons voor het donker sparen. 
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4.Uit uw verborgenheid   ons zo te na gekomen, 

deelt Gij in onze nacht  en zaait er nieuwe dromen. 

Zolang het donker duurt,  de moed ons wordt ontnomen, 

voed ons dan met de hoop  dat Gij voorgoed zult komen. 
 
5. Uit uw verborgenheid  ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met  de gloed van uw genade. 

Wij delen met elkaar  het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar,  wij gaan het donker tegen. 
        

We gaan staan 

Zegen  
 
Zanggroep:  AMEN 
 
Uitleidend orgelspel  

 

Mededelingen 

 

Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 

uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de 

deur.  

 

Collecte 

Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 

Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 

‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  

De eerste collecte is voor de Diaconie 

De tweede collecte is voor de Kerk 

 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 

kerkdienstgemist.nl 
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Anders dan voorgaande jaren is er dit jaar geen gelegenheid om elkaar in 
levende lijve te begroeten na de kerkdienst en elkaar een goed nieuw jaar 
te wensen. MAAR we laten ons niet uit het veld slaan, want het is veel te 
leuk om elkaar toch te zien en even kort te spreken. Daarom kunt u zo 
direct na de kerkdienst van 11:00-11:45 uur deze link bezoeken. Het 
beste kunt u de link aanklikken via de Bavo-website, onder: Diensten live 
bekijken. Het is niet nodig om een Teams-account te hebben, ook als gast 
kunt u deelnemen.  
 
 

Tot straks. Deelnemen via uw computer of mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZmMTMzOTUtMGYwZi00Zjc2LTk2MjYtMjgzMmMxOWVkYjgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22800090c8-a9f8-4e91-8fc3-7c0f78c633c4%22%2c%22Oid%22%3a%22b69e43b0-dd06-42c9-8ad3-d3ed6a1afe8e%22%7d

