
Liturgie   03012021    

 

Lezingen :  Jesaja 60 : 1-6   en Mattheus 2 :1-12 

 

Welkom   

 

Inleiding op de dienst 

 

Kaarsen worden aangestoken 

 

Lied : De zon komt op in het oosten  (licht 40)   

melodie lied 444 (nu daagt het in het oosten) 

 

De zon komt op in ’t oosten  

aan ’t einde van de nacht 

En zal ons weer gaan troosten 

Met nieuwe stralenkracht 

 

De nachtelijke stilte 

Die eindelijk verdwijnt 

De zon verdrijft de kilte 

Aan ’t duister komt een eind 

 

En gaat hij straks weer onder 

Niet bang zijn voor de nacht 

Daarna volgt weer het wonder 

Vol warmte licht en kracht 

 

 

Gebed    

 

 

 

 

 



 

De woorden van de lezingen worden afgewisseld met een lied op de 

melodie van lied 601  (lich dat ons aanstoot) 

 

1) Gods woord zo dikwijls afgeschreven  

Bestaat niet louter op papier 

Maar komt in vlees en bloed tot leven 

De speelplaats van het heil is hier 

Verborgen vuur, een ster vermoeden 

Verwaaide flarden van een lied 

Voldoende om de hoop te voeden 

Op ’t rijk waarin God zelf voor ziet 

 

Lezing 1 :  Jesaja 60  

 

2) Als wij in machteloze woede 

Vertwijfeld vragen waar God blijft 

Komen soms mensen als geroepen 

Om stem of hand van God te zijn 

De Geest wil in de harten wonen 

Van jong tot oud, van laag tot hoog 

Wij spelen in op wat gaat komen 

Als vredespijlen op Gods boog 

 

 

Lezing 2 :  mattheus 2 

 

3) Wij mogen sprekend op God lijken 

Hij brengt ons samen in de kring 

Waar wij elkaar de handen reiken 

De laatste wordt de eersteling 

De rollen zijn ons voorgeschreven 

De koning komt als één die dient 

Om machtigen de les te lezen 

De armen delen in de winst 



 

4)  half couplet 

Wij scholen samen rond de schriften 

De weg wordt voor ons uitgelegd 

Woorden doorbreken onze driften 

Mens Gods uit duister opgedregd 

 

Overdenking 

 

We zingen verder op dezelfde melodie 

 

Woord dat ons oproept om te leven 

Woord van de Heer dat leven geeft 

Licht dat aan ieder is gegeven 

Die in het spoor van Jezus leeft 

Dat woord wil licht zijn op de wegen 

Die mensen gaan, hun leven lang 

Dat woord komt telkens ons weer tegen 

Houdt ons geloven aan de gang 

 

Woord dat ons oproept echt te leven 

Woord van de Heer, dat leven is 

Veelkleurig licht, wil ons omgeven 

Dan krijgt ons leven beter zicht 

Veelstemmig woord,  wij willen horen 

Wat u ons nu te zeggen heft 

Laat ons opnieuw worden geboren 

Opdat een ieder van ons leeft 

 

Mededelingen  en kaarsen 

 

Gebed 

 

Voorbedes afgewisseld met ‘als alles duister is’  

 



Collectes : diaconie,  kerk,  wijkkas 

 

Gedicht van Sytze de Vries 

 

Ballade van de wijzen  
Zij lazen de loop van de sterren als lot van het aardse bestaan,  
de wijzen die mensen beduidden waarlangs zij hun weg moesten 
gaan.  
 
Toen is hun, gezeten in 't duister, een stralende ster opgegaan.  
Zijn licht wekte al hun verlangen hun paden te buiten te gaan.  
 
Hun wereld werd opengebroken; de ster bleef bij t' oude niet staan.  
Zijn hemelse licht bracht hun leven voorgoed in een andere baan.  
 
De wijzen, zij reisden vol vragen naar teken en taal in de nacht.  
Voorbij aan bestaande paleizen heeft toen deze ster hen gebracht.  
 
Zo lopen de wegen op aarde niet dood in de duisternis,  
sinds zij nieuwe wijsheid vergaarden in 't broodhuis dat Bethlehem is.  
 
De paden, gebaand en betreden, die hebben zij voortaan gekruist.  
Ze gingen langs andere wegen en brachten het licht mee naar huis.  
 
Een ster die ons nieuw doet geloven, een glimlach van God in de 
nacht!  
Wij komen ons lot weer te boven: hij wijst ons de weg naar de dag! 

 

 
Slotlied  lied 321  Niet als een storm als een vloed 

 

1   Niet als een storm, als een vloed, 
 niet als een bijl aan de wortel 
 komen de woorden van God, 
 niet als een schot in het hart. 



 

2   Maar als een glimp van de zon 
 een groene twijg in de winter, 
 dorstig en hard deze grond 
 zo is het koninkrijk Gods. 

 

3   Stem die de stilte niet breekt 
 woord als een knecht in de wereld 
 naam zonder klank zonder macht 
 vreemdeling zonder geslacht. 

 

4   Kinderen armen van geest 
 mensen gelouterd tot vrede 
 horen de naam in hun hart 
 dragen het woord in hun vlees. 

 

5   Blinden herkennen de hand 
 dovemansoren verstaan hem 
 zalig de man die gelooft 
 zalig de boom aan de bron. 

 

6   Niet in het graf van voorbij 
 niet in een tempel van dromen 
 hier in ons midden is Hij 
 hier in de schaduw der hoop. 

 

 

7   Hier in dit stervend bestaan  
 wordt Hij voor ons geloofwaardig  
 worden wij mensen van God,  
 liefde op leven en dood.  
   
   
    

Zegenbede 


