Orde van dienst zondag 2 januari 2022 – GoJ-Kerk – Lekkerkerk – 10:00 uur
Welkom en mededelingen
Luisteren naar Intochtslied 72: 1 en 4
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.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding
Kyriegebed
Zanggroep zingt Lied 793: 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 eindal 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
Luisteren naar Lied 'De wijzen'
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qHJKcFQa8uU
1 De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver

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 koningskind 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
Evangelielezing:

6 Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein
Matteüs 2: 1 – 12

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 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.’ 3
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias
geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven
bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders
van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster
zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een
nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik
erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun
opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil
bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe
vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich
neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet
naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Zanggroep zingt
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.

Lied 871: 1, 3 en 4
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.
Schriftlezing Efeziërs 3: 1 – 12
1 Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. 2 U
moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven
die mij met het oog op u geschonken is. 3 Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik
hiervoor in het kort heb geschreven. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een
beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan
de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: 6 de
heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en
hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie. 7 Van dat evangelie ben ik een dienaar
geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. 8
Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de
ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en voor allen in het licht te stellen hoe

het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.
10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle
vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in
Christus Jezus, onze Heer, 12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons
geloof in hem.
Luisteren naar 'God roept ons' (Sela) via YouTube https://www.youtube.com/watch?
v=i4q7bd3UURs
1 God roept ons, om overal een licht te zijn.
Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans.
Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid.
Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand.

Ons leven is een getuigenis
van zijn aanwezigheid.
Gods aangezicht maakt ons leven licht,
schijnt een eeuwigheid.

2 God roept ons, om overal zijn beeld te zijn.
Hij heeft zich verborgen in de mens.
Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid,
zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend.

Ons leven is een getuigenis
van zijn aanwezigheid.
Gods aangezicht maakt ons leven licht,
schijnt een eeuwigheid.

Schijn met uw licht in ons hart.
Verlicht ons aards bestaan.
Vorm ons opnieuw naar uw beeld.
Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid.
Verkondiging
Zanggroep zingt 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
Inzameling van de gaven
Luisteren naar Slotlied 452: 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!
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

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!

