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Orde van dienst zondag 27 december 2020 
 
“Wat niet in de sterren stond…” 
 
Voorganger: ds Bram Krol  Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Anna-Lee Sips 
     Voorzangers:  Giel Verkamman en Gerdien Veen 
 
Lied Hoger dan de blauwe luchten 
 
Lied Boven de sterren 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten: 
 

• Koningskerk Voedselbank 
• Diaconie 

 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied Gezang 146: 2, 3, 4 en 5 
 
2 
Men had Hem eeuwen lang verwacht; 
en toen Gods tijdperk was volbracht, 
toen zond Hij van zijn hoge troon 
het heil der wereld ons, zijn Zoon. 
 
3 
O Gij ons heil, ons hoogste goed, 
Gij werd een mens van vlees en bloed, 
werd onze broeder, en door U 
zijn wij Gods eigen kind'ren nu. 
 

4 
Als ik dit wonder vatten wil, 
dan wordt mijn geest van eerbied stil, 
aanbidt het, maar doorgrondt het niet, 
dat zo de liefde Gods geschiedt. 
 
5 
U, die voor ons geboren zijt, 
U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
bij 't englenheir van Bethlehem. 

Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Jesaja 9:5a: 
 
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op Zijn schouders.  
 
Lied Zie ik sterren aan de hemel staan 
 
Gebed bij de opening van het woord 
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Bijbellezing Mattheus 2: 1 – 15 
 
De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
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.’ 
 
Verkondiging: “Wat niet in de sterren stond…” 
 
Lied Gezang 148: 2, 3. 
 
Uw heerlijkheid en godlijk licht 
wordt nu vertoond voor ons gezicht 
met al zijn gulden klaarheid; 
de vaadren zagen dit van ver 
als in de nacht de morgenster, 
nu schijnt de zon in waarheid. 
Welkom, 
welkom, 
die ons harten, 
onze smarten 
komt genezen, 
welkom moet ons Jezus wezen! 
 

O welkom, die ons vlees en bloed 
hergeven komt uw eeuwig goed 
en draagt der wereld zonden, 
om onzentwil in schamelheid, 
zeer arm in hooi en krib geleid, 
in doeken teer gewonden. 
Welkom, 
welkom, 
die ons harten, 
onze smarten 
komt genezen, 
welkom moet ons Jezus wezen! 

Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied Gezang 483: 1, 2, 4. 
 
1 
Gij die alle sterren houdt, 
in Uw hand gevangen, 
Here God hoe duizendvoud, 
wekt Gij ons verlangen, 
ach, ons hart is verward, 
leer het op Uw lichte, 
hoge rijk zich richten. 
 
2 
Want de lichten die wij zelf, 
aan de hemel stelden, 
glinst’ren in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, 
al hun glans, dooft nochtans, 
dan is heel uw leven, 
door de nacht omgeven.

4 
Christus stille vaste ster, 
o Gij licht de lichten, 
waarnaar wij van her en der, 
onze schreden richten, 
geef ons moe; ’t is ons goed, 
U te zien getrouwe, 
Uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Wegzending en Zegen, en de gemeente antwoordt met een stellig “Amen” 
 
Lied Twinkle, twinkle, little star 

 
 


