Liturgie 3 januari 2021 Gereformeerde kerk Ommen om 9.30 uur
Voor de dienst is er orgelspel
De kerkenraad komt binnen
Woord van welkom en afkondigingen door de lector Hetty de Lange
Aanvangslied: O licht uit licht, uit God geboren
O licht uit licht, uit God geboren,
o ster die niet voorgoed verdwijnt,
gij dageraad, gij ochtendgloren, o morgenrood,
Gij zon die schijnt – de deuren van de nacht gaan dicht,
Christus, Gij zijt ons licht!
O rots, o steen waar wij op bouwen,
o aarde die niet zal vergaan,
Gij zijt de grond van ons vertrouwen,
het fundament waarop wij staan;
als alles wankelt, zwaar belast, staan wij op U, rotsvast.
O lichtend vuur, o levend water,
o vaste grond, stralende zon,
Gij spreekt en zie: het is, het staat er
– van al wat leeft zijt Gij de bron!
Aan U, o einde en begin, ontleent ons leven zin.
Stil gebed – Onze hulp – Groet
Inleidend woord
Filmpjes met groeten en wensen van gemeenteleden
Lied 274 (de voorganger leest de tekst waarbij de organist improviseert op de melodie)
Aandacht kindernevendienst
Kinderlied: Wijzen uit het oosten https://www.youtube.com/watch?v=5dxN7KE4Aj8

Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: Lev. 23: 39-43 door de lector
39 Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van
het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en
de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn.
40 De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen,
loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de
HEER, jullie God.

41 Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit
voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand.
42 Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een
loofhut wonen,
43 om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen
uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.”’
Schriftlezing: Mat. 2: 1-16 door de lector
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.
13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een
droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar
Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het
ombrengen.’
14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte.
15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’
16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk
kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.
Lied 526: 1
Overdenking
Lied 506
Eventuele afkondigingen

Gebeden
Aandacht collecte
Powerpoint Z.W.O groep over nieuwe bestemming zendingsbakjes project in ZuidAfrika
ELB 109
Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd door een koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen, onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen ons Zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen, liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken, even weerloos als een lam.
Het geknakte riet niet breken, Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken van een God die tot ons kwam.
Zegen
Orgelspel en dia’s met informatie over de collectes

