
OVD zondag 3 januari 2021 – PG Lekkerkerk – 10:00 uur – kleur wit 

 
Thuis kunt u zelf een kaars klaarzetten als voorbereiding op de dienst en deze aansteken op het 

moment dat de kaars van verbondenheid door de voorganger wordt aangestoken 
 
Welkom en mededelingen 

 

Nieuwjaarswens kerkenraad 

 

Luisteren naar intochtslied Psalm 72: 1 en 2 via YouTube 

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

 

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten, 

en uw gerechtigheid. 

Aan 's konings zoon om uwe knechten 

Te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

heil op der heuv'len top. 

Hij zal geweldenaars vertreden 

maar armen richt hij op. 

2 Zolang de zon des daags zal rijzen, 

de maan schijnt door de nacht, 

moet al het volk Hem eer bewijzen, 

Hem loven elk geslacht. 

Hij moge mild zijn als de regen, 

het land tot lafenis. 

Vrede zal bloeien aller wegen, 

totdat geen maan meer is.

 

Kaars van verbondenheid wordt aangestoken als teken van het licht van Christus dat overal wil 

schijnen en ons met elkaar verbindt 

 

Stilte – Bemoediging en groet 

 

Inleiding 

 

Kyriegebed 

 

Luisteren naar cantor: Glorialied 793: (Bron van liefde, licht en leven) 1 en 2 

 

1 Bron van liefde, licht en Ieven,  

voor elkaar zijn wij gemaakt,  

door uw hand elkaar gegeven,  

door uw vinger aangeraakt.  

Laat ons op uw toekomst hopen,  

gaandeweg U tegemoet;  

dat wij samen lachend lopen  

in uw grote bruiloftsstoet.  

2 Bron van liefde, licht en leven,  

zon die hartverwarmend schijnt,  

woord van hogerhand gegeven,  

trouw en teder tot het eind-  

al zou ons een vijand haten,  

al gaat zelfs de liefste heen,  

liefde zal ons nooit verlaten:  

Gij laat ons geen dag alleen. 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Kindermoment (filmpje van tekeningen van Femke en Fleur) 

 

 

 

Lezing OT    Jesaja 60: 1 – 6 

 

 

 

 



Luisteren naar cantor: ELB 357 (Vreugde, vreugde louter vreugde) 1 en 4 

 

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde 

is bij U van eeuwigheid. 

Schepper, die 't heelal verheugde, 

bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 

drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

vindt het licht bij U alleen. 

4 Open nu ook onze ogen 

voor het ware vreugdelicht, 

opdat wij uw Naam verhogen, 

juichend voor uw aangezicht. 

Want in Christus komt Gij nader 

hem, die onder zonde zucht. 

Ieder wilt Gij zijn een Vader, 

die in Jezus tot U vlucht.

 

Evangelielezing:   Matteüs 2: 1 – 12 

 

Luisteren naar Lied 871: (Jezus zal heersen) 1, 2, 3 en 4 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OuSeUAaotkA 

 

1 Jezus zal heersen waar de zon 

   gaat om de grote aarde om, 

   de maan zijn lichte banen trekt, 

   zover het verste land zich strekt. 

2 Het lied in alle talen zal 

   zijn liefde loven overal, 

   en uit de kindermond ontspringt 

   de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid, 

   wie was gevangen wordt bevrijd, 

   wie moe was komt tot rust voorgoed, 

   wie arm was leeft in overvloed. 

4 Laat loven al wat adem heeft 

   de koning die ons alles geeft. 

   O aarde om dit nieuw begin 

   stem met het lied der engelen in.

 

Verkondiging 

 

Luisteren naar cantor: Lied 494: (Vanwaar zijt Gij gekomen) 1, 2 en 3 

 

1 Vanwaar zijt Gij gekomen, 

   wij wisten niets van U. 

   In onze stoutste dromen 

   was God nooit hier en nu. 

   Een nieuwe God zijt Gij 

   die onder ons wilt wonen, 

   zo ver weg, zo dichtbij. 

2 Gij zijt ons doorgegeven 

   een naam, een oud verhaal 

   uw woorden uitgeschreven 

   in ied're mensentaal. 

   Ons eigen levenslot 

   met uw geluk verweven, 

   zo zijt Gij onze God.

 

3 Gij zijt in ons verloren 

   wij durven u niet aan, 

   uw stem in onze oren, 

   uw komst in ons bestaan. 

   Een woord van vlees en bloed 

   een kind voor ons geboren. 

   een mens die sterven moet. 

 

 

Dankgebed en voorbeden met moment van stilte en gezamenlijk Onze Vader 

 

Collecte 

 

 



Luisteren naar Slotlied 452: (Als tussen licht en donker) 1, 2 en 3 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lptk6Riyj1I 

 

1 Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht. 

2 Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht.

 

3 O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht. 

Wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

Uw komst is niet te keren. 

Wil ons de eenvoud leren, 

leer ons Uw toekomst aan. 

 

Wegzending en zegen 

 

 


