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Orde van dienst zondag 3 januari 2021 
 
“Drie redenen waarom Jezus naar de wereld kwam” 
 
Voorganger: ds Louis Krüger  Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
Muziek: Peter Maat  Diaken van dienst: Pieter Huisman 
  Adonaï    
 
Lied Wacht op de Heer 
 
Lied Psalm 1 
 
Lied God van liefde, God van trouw 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten: 
 

• Butterfly Way 
• Koningskerk 

 
Lied Opwekking 527 
 
Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken, 
dit is de nacht dat Zijn leven begon. 
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken, 
totdat Hij kwam en het kwaad overwon. 
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; 
stralend breekt die held're morgen aan. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
samen met de engelen. 
O, nacht vol licht, 
O, nacht dat Jezus kwam 
 
Wat Hij ons leert, is geven om een ander; 
liefde alleen is de weg die Hij wees. 
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden. 
Vrij van het juk van verdrukking en vrees. 
Uit ons hart en dwars door alle tranen 
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd. 
 
Prijs nu Zijn naam, 
de naam van alle namen, 
en geef Hem glorie 
in alle eeuwigheid. (2x) 
 
Stilte 
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Votum en groet 
 
Lied Opwekking 277 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
Stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Kindermoment 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied Opwekking 369 
 
Door Uw genade, Vader, 
Mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
Maar door het bloed van het Lam. 
 
U roept ons in Uw nabijheid 
en dankzij Uw Zoon. 
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor Uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde  ) 
voor u staan.    ) 
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon. ) 2x 
Door het bloed van het Lam.  ) 
 
Door Uw genade, Vader, 
mogen wij het binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Numeri 24 : 12 – 19 
 
12 Bileam antwoordde: ‘Ik heb al tegen uw gezanten gezegd: 13 “Ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit 
zijn paleis, dan nog zou ik niets kunnen doen dat ook maar enigszins ingaat tegen het bevel van de HEER. Uit 
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mezelf kan ik niets ondernemen; alleen wat de HEER zegt, zal ik zeggen.” 14 Goed, ik ga terug naar mijn eigen 
land. Maar eerst zal ik u laten weten wat dit volk uw volk in de toekomst zal aandoen.’ 15 Daarop hief hij deze 
orakelspreuk aan: 
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, 
zo spreekt de man wiens oog geopend is, 
16 zo spreekt hij die Gods woorden hoort, 
die weet wat de Allerhoogste weet 
en ziet wat de Ontzagwekkende toont, 
in vervoering, met ontsloten ogen: 
17 Wat ik zie is niet in het heden, 
wat ik waarneem is niet nabij. 
Een ster komt op uit Jakob, 
een scepter uit Israël. 
Hij verbrijzelt Moab de slapen, 
de kinderen van Set slaat hij neer. 
18 Het land van zijn vijand verovert hij, 
het land van Edom en Seïr. 
Israël wordt machtig en sterk, 
19 uit Jakob staat een heerser op. 
Wie ontkomt uit de stad brengt hij om.’ 
 
Bijbellezing Matteüs 2 : 16 – 18 
 
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. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet 
Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde 
niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’ 
 
Bijbellezing Johannes 1 : 4 – 5 
 
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 
 
Bijbellezing Johannes 8 : 10 – 16  
 
10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei 
ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’ 
 
Jezus getuigt over zichzelf 
12 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in 
de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 13 De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is niet 
betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.’ 14 Maar Jezus ging verder: ‘Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn 
getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet 
niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. 15 U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel 
over niemand. 16 En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, 
maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. 
 
Bijbellezing Matteüs 2 : 9 – 12 
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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. 
 
Verkondiging: “Drie redenen waarom Jezus naar de wereld kwam” 
 
Lied Opwekking 627 
 
Jezus, licht in de duisternis, 
Jezus, Vaders getuigenis, 
Jezus, liefde die eeuwig is, 
Ik prijs U. 
 
Jezus, weg die ik volgen moet, 
Jezus, waarheid volmaakt en goed, 
Jezus, leven in overvloed, 
Ik prijs U. 
 
Waar zou ik gaan zonder U, 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht, 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer. 
 
Jezus, totdat ik bij U ben, 
Jezus en U volkomen ken. 
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
En prijs U. 
 
Waar zou ik gaan zonder U, 
Waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht, 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer. 
 
Voorstellen nieuw lid 
 
Gebed 
 
Slotlied Gezang 467: 1, 2, 4. 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
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U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 
Wegzending en Zegen, en de gemeente antwoordt met een stellig “Amen” 
 
Lied Joyful joyful 


