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Zondag  3 januari  2021 
 
Een gezamenlijke dienst van de Protestantse 
gemeenten Slochteren  De Woldkerken en 
Scharmer en Harkstede  
 
De eerste zondag in 2021 
 
Wij wensen u allen een gelukkig maar vooral 
gezond 2021 
 
 
Intochtlied  Ps 62 : 1,   (18-5-2019) 

Bemoediging en groet 

Goed is de hand 
Die ons leidt 
Uit het donker van de nacht 
Naar het licht van de dag 
Goed zijt gij God 
Onzegbaar goed 
Zege deze dag 
En al onze dagen 
Want wij zijn onderweg naar U. 
 
 
Lied 63: 1, 2 en 3 (4-2-2020) 
 
Gedicht van Dietrich Bonhoeffer  
God heeft gewild 
dat wij zijn levend woord zoeken 
en vinden zullen 
in de getuigenis van onze broeders 
door de mond van mensen. 
Daarom heeft de éne christen 
de andere christen nodig, 
die hem Gods woord overbrengt. 
Hij heeft hem steeds opnieuw nodig 
als hij onzeker en moedeloos wordt. 
De Christus in je eigen hart 
is zwakker dan de Christus 
in de woorden van je broeder.  
 
Kindermoment  
Melodie wil je wel geloven en zingen maakt blij  
16-2-2020) 
Het verhaal van Mirjam en Micha 
 
Voorganger: Gebed van de zondag 

 
Lezing I  Jesaja 60 : 1-5 
 
Lezing II Mattheus 2: 1-12  
 
Zingen   (ik wandel in het licht met Jezus (10-8-
2016) 
 
Overdenking 
 
Zingen  lied 825: 1, 5 en 8  (24-5-2019) 
 
Dankgebed, Stilgebed  en het gezamenlijk onze 
vader 
Onze vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
Laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden 
zoals wij ook hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
De macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 
Inzameling der gaven  
 
Slot lied   416 1,2 en 4 ( 21 -9-2017)  
 
Wegzending  
Dat je de weg mag gaan die je goed doet 
Dat je opstaat wanneer je valt 
Dat je mens mag zijn in Gods ogen 
En die van anderen 
 
Weet dat de aarde je draagt 
Dat je gaat in  het licht 
En de wind je omgeeft 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
En gaat in vrede. 
Amen. 
  
Zegen mij op de weg die ik moet gaan (EO)
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L e z i n g e n 
 

Lezing I:  Jesaja 60 : 1 - 5 
 

 

 

 

1Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou 
zichtbaar. 3Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters 
worden op de heup gedragen. 
 
 
 
 
 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
 
 
 
 
 
 

Lezing II:  Matteüs 2 : 1 – 12      De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
 
 
 

 

1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het 
Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij 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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies 
van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de 
woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind.  
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Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat 
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. 10Toen ze dat zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde.  

 
 
 
 
 

11Ze 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. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, 
reisden ze via een andere route terug naar hun land. 
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Drempel gebed 
Heer, onze God 
Wij danken U 
Dat Gij ons samengebracht hebt 
In uw tegenwoordigheid 
Om ons uw liefde te openbaren 
En ons te onderwijzen aangaande uw wil. 
Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen 
Opdat wij alleen uw woord horen 
Open door uw heilige Geest 
Ons verstand en ons hart 
Voor uw waarheid 
Door Jezus Christus , onze Heer 
Amen 
 
Kyriegebed 
Zie de nood van de wereld 
Zoveel eenzaamheid en pijn 
Laat het niet verborgen blijven 
Laat er, Heer, ontferming zijn 
 
Hoor ze roepen, bange mensen 
Want ze zien het licht niet meer 
Hoor hun stem ook in de hemel, 
Kom dan toch, ontferm U Heer. 
 
Hoor ons roepen, deze morgen 
Heel uw wereld, groot en klein 
Draag ons, Vader , in uw liefde 
Wil onze Ontfermer zijn. 
 
 
Gebed  van de zondag 
 
Heer, onze God 
Wij danken U 
Dat Gij ons samengebracht hebt 
In uw tegenwoordigheid 
Om ons uw liefde te openbaren 
En ons te onderwijzen aangaande uw wil. 
Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen 
Opdat wij alleen uw woord horen 
Open door uw heilige Geest 
Ons verstand en ons hart 
Voor uw waarheid 
Door Jezus Christus , onze Heer 
Amen 


