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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Wie schön leuchtet der Morgenstern - D. Buxtehude 
(1637-1707) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
Openingslied om thuis mee te zingen 489; 1 ‘Komt ons in diepe 
nacht ter ore´ 

 



  

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met: 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
 en U mogen liefhebben en dienen 
 met al onze krachten. 
 Amen      
 
Groet door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Evangelielezing: Matteüs 2: 1 – 12 
 
Lied 520 om thuis mee te zingen ‘De wijzen’ 

 



  

2 Zij volgden het teken, 
de dagen werden weken, 
dan klopt een rijke karavaan 
bij de paleispoort aan. 
 

3 ‘O koning, wil ons horen, 
er is een prins geboren, 
in ’t oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?’ 
 

4 Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
‘Een koningszoon bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.’ 
 

5 De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 

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, 
die baden nu in zonnelicht 
en doen hun ogen dicht. 
 

 
De vijf stralen van de ster  
 
Inleiding: de vijf mooiste uitspreken van Desmond Tutu (Mijn Kerk, 
Niels Gillebaard) 
 
1. We worden niet bemind omdat we goed zijn, we zijn goed 
omdat we bemind worden.  
2. Doe je kleine stukje goed, daar waar je bent. Die kleine stukjes 
zullen de wereld overrompelen.  
3. Kinderen zijn een buitengewoon geschenk. Ze hebben het 
vermogen om in het hart van de dingen te kijken.  
4. Goedheid is sterker dan slechtheid. Liefde sterker dan haat. 
Licht sterker dan duister.  
5. Verschillen zijn niet bedoeld om te scheiden, te vervreemden. Ze 
zijn er om onze behoefte aan elkaar te realiseren. 
 
Hanneke Overduin: ‘Anthem’ – Leonard Cohen 
Frits Mandersloot: ‘Geef licht’ – Stef Bos 
Hanneke Diermanse: ‘In de bloembol is de krokus’ (LB 982, Elise 
Mannah/Elsbeth Woertink)   
Tonnie Oplaat: ’t Het nog nooit zo donker west’ (Ede Staal) 



  

Gert Wijnstok: ‘Alles overwinnen’ – The Passion 2019 Dordrecht 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Artsen zonder grenzen 

 
Dankgebed 
Voorbeden 
 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht 
van de Paaskaars, waarbij we de slotregel van lied 476 
zingen: ‘Kyrieleis’ 

 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Slotlied om thuis mee te zingen Psalm 72: 5, 6 en 7  

 



  

 
6 Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 
Zegen  

Muziek Wie schön leuchtet der Morgenstern - J.S. Bach (1685-1750) 

 
 


