
Liturgie avonddienst 27 december 2020 

 

Voorzang: Weerklank 433 vers 3 

Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 
 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 33 vers 7 en 11 

De grote Schepper aller dingen 
Ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
Het gans gedrag der stervelingen; 
Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
Waar Hij heerst als Koning, 
Waar Zijn lof, Zijn eer, 
Klinkt door al de bogen, 
Zien Zijn Godd'lijk' ogen 
Op al 't mensdom neer. 
 
Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 2 vers 4 

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo - ren'; 



Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij; 
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 
 
Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Math. 2:1-12 

 

Zingen: Psalm 2 vers 6 en 7 

 
Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit; 
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen, 
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid, 
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen; 
U op uw' weg tot stof doe wederkeren, 
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag, 
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren, 
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 
 
Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, 
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen; 
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER; 
Welzalig zij, die vast op Hem betrou - wen. 
 
 
Preek  Mattheüs 2 : 1 – 2a: Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van 

koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de pasgeboren 
Koning van de Joden? 

 

Zingen: Psalm 72: 6 en 8 

 
Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden, 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 
 
"Zo moet de Koning eeuwig leven!" 
Bidt elk met diep ontzag; 
Men zal Hem 't goud van Scheba geven, 
Hem zeeg'nen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 



Gekoesterd door de zon, 
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
Gelijk de Libanon. 
 

Dankgebed 

 

Collecte 

 
 

1e collecte is bestemd voor de diaconie.  
2e collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3e collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.  
 

Zingen: Psalm 72 vers 10 

 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 
 

Zegen 

 


