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Orgelspel  Puer natus in Bethlehem van Dietrich Buxtehude  (1637-1707) 
 Heiligh, saligh Bethlehem van Gisbert Steenwick (?- 1679) 
 
 
Opening en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

 Allen gaan staan – indien mogelijk 
 
 
Openingslied: LB601 – Licht dat ons aanstoot c. 1 en 2 
 
 
Drempeltekst   
 

die   
- geboren in ons hart en ons geweten  
door wijzen gezocht en gevonden - 
ons tot koning-dienstknecht  
morgenster van een nieuwe aarde  
en lichtend voorbeeld werd 
zijn geestkracht maakt ons tot gemeente  

 
 
 

  Gemeente gaat zitten 
 
 
 

Openingslied: LB601 – Licht dat ons aanstoot c. 3 
 
 
Ten geleide – stilte  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Wordt licht 
 

Verschenen zijt Gij ons 
toen wij in duisternis waren –  
zo staat geschreven. 
Verschijn ons. Wij willen U zien.  
Dat vrijheid standhoudt, 
dat recht overwint 
dat willen wij zien. 
 
Daar staan wij,  
omschitterd van licht,  
omschenen van U –  
zo staat geschreven.  
Maar zie ons hier, zoals wij zijn: 
de één niet stralender dan de ander, 
de één nog weerlozer dan de ander. 
 
‘Wordt licht’, zegt Gij, 
kom met uw woord – 
zoals geschreven staat: 
het woord, het eigenlijke licht  
dat iedere mens verlicht. 

 
Huub Oosterhuis – op driekoningendag  
(uit: De dag die komt)  

 
 
Lied:  Bundel 23 – Gij zijt een mensenzoon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Matteus 2,1-11    Naardense vertaling 
 
 

Terwijl Jezus wordt geboren in Betlehem in Judea, 
in de dagen van koning Herodes, 
zie, uit het oosten belanden magiërs in Jeruzalem; 
zij zeggen: waar is de koning der Judeeërs die is voortgebracht?- 
want wij hebben zijn ster gezien in het oosten 
en zijn gekomen om hem te huldigen!  
Maar als koning Herodes dat hoort is hij geschokt, 
en heel Jeruzalem met hem. 
  

Hij brengt alle heiligdomsoversten en  
schriftgeleerden van de gemeenschap samen,  
en heeft bij hen nagevraagd: waar wordt de Gezalfde geboren? 
Zij zeggen tot hem: in Betlehem in Judea; 
want zo is geschreven door de profeet:  

en jij, Betlehem, land van Juda,  
jij bent geenszins de kleinste onder de leiders van Juda; 
want uit jou zal een leidsman voortkomen  
die herder zal zijn over mijn gemeente Israël!    (cit. Micha 5,1-3) 

  

Dán roept Herodes in het verborgene de magiërs 
en doet bij hen nauwkeurig navraag 
naar de tijd dat de ster is gaan schijnen.  
Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt: 
trekt verder en vorst nauwkeurig na over het jongetje; 
en als ge het vindt, verkondigt dat mij, 
opdat ook ík kan komen om het hulde te bewijzen! 
 

Gehoor gevend aan de koning trekken zij verder; 
en zie, de ster die zij in het oosten hebben gezien 
is hun vooruitgegaan totdat hij komt en blijft staan 
boven waar het jongetje is geweest. 
 

Als zij de ster zien verheugen zij zich met zeer grote vreugde. 
Ze komen het huis binnen en zien het jongetje,  
mét Maria, zijn moeder,  
en neervallend bewijzen zij het hulde; 
ze openen hun schatkisten 
en bieden hem geschenken aan: 
goud, wierook en mirre.    (zie Jes. 60,6)  



  

LB489 – Komt ons in diep nacht ter ore C.1 en 2 
 
Matteüs 2,12-23   Naardense vertaling 
 
 

In een droom gewaarschuwd om niet terug te buigen naar Herodes 
wijken de Magiërs langs een andere weg uit naar hun uitwijkstreek. 
  

Zij wijken uit, en zie, een engel van de Heer 
verschijnt in een droom aan Jozef en zegt:  

word wakker, neem het jongetje en zijn moeder bij je 
en vlucht naar Egypte; en wees daar tot ik het je zeg; 
want Herodes gaat het jongetje zoeken om het om te brengen! 

Hij wordt wakker, neemt -nog is het nacht- 
het jongetje en zijn moeder bij zich, en wijkt uit naar Egypte. 
   

Hij is daar gebleven tot aan het einde van Herodes,- 
zodat in vervulling gaat wat vanwege de Heer is gezegd 
door de profeet, als hij zegt: 

uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen!  (cit Hos. 11,1) 
  

Dán, als Herodes ziet dat hij door de magiërs 
als een kleine jongen is behandeld, wordt hij verschrikkelijk boos 
en zendt hij (lieden) uit om alle jongens in Betlehem 
en in al haar gebieden weg te nemen, van twee jaar en daaronder, 
overeenkomstig de tijd die hij nauwkeurig heeft nagevraagd 
bij de magiërs. 
Dán gaat in vervulling wat is gesproken door de profeet Jeremia, 
als hij zegt: 

een stem is te horen in Rama, 
een weeklacht en bitter geween: 
Rachel die weent over haar kinderen, 
en zich geen troost wil laten toeroepen, 
omdat zij er niet meer zijn!    (Jer. 31,15)   

Maar Herodes vindt zijn einde, en zie, een engel van de Heer 
verschijnt in een droom aan Jozef in Egypte, en zegt:  

word wakker, neem het jongetje en zijn moeder bij je 
en vertrek naar het land van Israël; 
want gestorven zijn zij die de ziel van het jongetje zochten! 

Hij wordt wakker, neemt het jongetje en zijn moeder bij zich 
en komt aan in het land van Israël. 



  

Maar als hij hoort dat in plaats van zijn vader, Herodes, 
Archelaüs koning van Juda is, 
wordt hij bevreesd om daar terug te komen; 
en gewaarschuwd in een droom 
wijkt hij uit naar de gebiedsdelen van Galilea,  
en daar aangekomen  
vindt hij een huis in een stad die Nazaret heet, 
zodat in vervulling gaat 
wat door de profeten is gesproken: 

dat tot hem Nazoreeër zal worden geroepen.    (Rich. 13,5). 
 
 
LB527 – Uit uw hemel zonder grenzen 
 
 
Toespraak     
 
Orgelspel Christ unser Herr zum Jordan kam  
  van Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) 
 
 
Nu zijt wellekome – Licht!    
(t. Jan van Opbergen – m. Nu zijt wellekome) 
 

Nu zijt wellekome, mens van licht uit Licht. 
Treed buiten onze dromen met jouw gezicht. 
Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht, -  
nieuwe vredestijden na alle man en macht.  Kyrieleis! 

 

Nu zijt wellekome, mens van licht in mij. 
Die als een kind wil wonen, herboren, vrij,  
in het land van morgen dat de lieve vrede kent, - 
waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis. 
 

Nu zijt wellekome langverwachte mens 
Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens: 
ooit te mogen spreken van een wereld omgekeerd, 
waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis. 
 
 



  

Voorbede – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Slotlied BUNDEL 33 – Lied om zegen C.1 en 2 
 
 
Slotwoord en zegenwens 
 
 
Vervolg  BUNDEL 33 – Lied om zegen C.3 
 
 
Orgelspel Toccata Prima van Johannes Speth (1664-1719) 
 
 
 

Collecten bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 


