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3 januari 2021 - Immanuëlkerk; ds. Johan Duijster, Gerard 

de Waardt, Carin van Toor 

Thema: “Geen Licht zonder (ge)zicht” 

Inleidend orgelspel  
 

Aansteken van de kaarsen  

Moment van stilte  
 

Welkom  
 

Gezang 476: 1 (LvdK) 

1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 

 God uit God en Licht uit Licht; 

 Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen 

 spelend voor Gods aangezicht;  

engel Gods uit Isrels oude dagen, 

Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen, 

Dienaar van Gods hoog bevel, 

Kind der maagd, Immanuel! 
 

Bemoediging: 
 

ambtsdr.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  

Lied 476: 4 (LvdK) 

4. Mensenzoon tussen de kandelaren, 

 Wortel Davids, Morgenster, 

 blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 

 roep haar van nabij en ver  

Laat de luchters branden van uw klaarheid, 

maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 

schuilplaats in de wildernis, 

huis waarin uw vrede is 
 



2 

 

Kyriëgebed ( beantwoord met gesproken Kyrië)  

 

Glorialied: Lied 308a 

 
  

Groet:  

voorganger: De Heer zij met U 

gemeente:   OOK MET U ZIJ DE HEER 

  

Gebed bij de opening van de Schriften 

  

Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen (you tube 

filmpje) 
 

1e Schriftlezing: Jesaja 60: 1 – 5 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de 

luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte 

de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is bo-

ven jou zichtbaar.Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk 
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om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen ko-

men van ver, je dochters worden op de heup gedragen. 

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van 

blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toe-

vallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
 

2e Schriftlezing: Matteüs 2: 1 – 7 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de re-

gering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Je-

ruzalem aan. 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.’ Koning Herodes 

schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 

Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk 

samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou 

worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want 

zo staat het geschreven bij de profeet:  

 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de 

minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een lei-

der voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep 

Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde pre-

cies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden 

was, 
 

Wijs mij de weg naar Bethlehem (Hemelhoog 159) 
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2. Wijs mij de weg naar Betlehem, 

 mijn koning tegemoet. 

 Als nergens anders plaats meer is, 

 leid mij dan naar U toe. 
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 Toon mij hoe U verlosser bent 

 als koning, zonder kroon. 

 U heeft uw rijkdom afgelegd 

 zo bent U Mensenzoon. 
 

3. In deze nacht aanbid ik Hem, 

 zit aan zijn voeten neer. 

 Met lege handen zie ik Hem, 

 mijn koning die ’k vereer. 

 U toont het beeld van God aan mij, 

 zijn menselijk gezicht, 

 O kind van vrede, Gods geheim, 

 dat heel mijn hart verlicht. 
 

Verkondiging met thema: “Geen Licht zonder (ge)zicht” 
 

Muzikale Meditatie 
  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.  
 

Mededelingen 
 

Slotlied: 482: 1 

Er is uit ’s werelds duistere wolken                        staande  

een groot licht stralend opgegaan – 

wie wonen in het diepste donker, 

zij zullen in het zonlicht staan.  

Glorie aan God, de overwinning 

is ongekend, de vreugde groot; 

de aarde jubelt – hoor ons zingen: 

wij delen in een rijke oogst! 
 

Wegzending en zegen                               staande 

 

 

 


