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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanZingen (staande): lied 526: 1 en 2
Votum Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk v

an zijn handen.
Groet Vg:

Gm:

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door
de Heilige Geest
Amen

-allen gaan zittenKYRIË
Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze
wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vg:

Laat ons bidden:
…
Heer, hoor ons als wij U bidden:

2

GLORIA: lied 468
De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars
Orgelspel – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schriften
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6
1

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid
des Heren gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en
donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid
zal over u gezien worden.3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen
naar uw stralende opgang. 4 Hef uw ogen op en zie rondom: zij allen verzamelen zich, komen tot u; uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. 5 Dan zult gij het zien en stralen van vreugde;
uw hart zal zich ontroerd verruimen, want tot u zal de rijkdom der zee zich
wenden, het vermogen der volken zal tot u komen. 6 Een menigte kamelen
zal u overdekken, jonge kamelen van Midjan en Efa; uit Seba zullen zij
allen komen; goud en wierook zullen zij aanbrengen en de roemrijke daden
des Heren blijde verkondigen.
Zingen: lied 527
Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
1

Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning
Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen:
Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in
het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. 3 Toen
koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met
hem. 4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet:
6

En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders
van Juda,
want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.
3

7

Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeurig
navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. 8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en
zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 9
Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij hadden
gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de
plaats, waar het kind was. 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met
zeer grote vreugde. 11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met
Maria, zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook
en mirre. 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot
Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land
terug.
Zingen: lied 495: 1, 3 en 4
Verkondiging
Zingen: lied 518: 1, 3 en 6
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
voor de Stichting Terminale Zorg Vrijwilligers.
voor de Kerk
voor kosten gemaakt tbv communicatie
Zingen (staande): lied 496: 1 en 3
Zegen
g. Amen
Voorganger in deze dienst is ds. Jilles de Klerk. Organist is Rijk Jansen.
Na de dienst bent u natuurlijk van harte welkom om even na te praten en
een kop koffie te drinken.
Bent u geinteresseerd in de activiteiten binnen de Protestantse Gemeente
Wassenaar, raadpleeg dan de website: www.pkn-wassenaar.nl. Wanneer u
specifiek op de hoogte wilt blijven van de kerkdiensten in de komende we4

ken, kunt u zich de wekenlijkse mailing PGWekelijks laten toesturen. De
opgave-briefjes liggen klaar op de leestafel.
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