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Orgelmuziek bij psalm 72
Mededelingen: namens de kerkenraad
- INTREDE Psalm 72, 1 + 4 (de psalm van de zondag)
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 4. Hij zal de redder zijn der armen,
en uw gerechtigheid
hij hoort hun hulpgeschrei.
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten Hij is met koninklijk erbarmen
te richten met beleid.
hun eenzaamheid nabij.
Dan ruist op alle bergen vrede,
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
heil op der heuv’len top.
die zijn in vrees verward.
Hij zal geweldenaars vertreden,
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
maar armen richt hij op.
Hij draagt hen in zijn hart.
Bemoediging en Groet
Psalm 72, 5 + 7
5. Leve de koning in ons midden,
7. Laat ons de grote naam bezingen
geef hem Arabisch goud.
van Hem die Israël leidt,
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
want Hij alleen doet grote dingen,
nu hij de scepter houdt.
zijn roem vervull’ de tijd.
Het veld zal blinken van het koren.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
Men zal het als een woud
zijn wonderen, zijn eer.
zelfs op de bergen ruisen horen,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
het ganse land is goud
Ja, amen, looft de Heer.
Inleidend woord
Smeekgebed ‘Groter dan ons hart’ Tekst: Huub Oosterhuis,
muziek: Antoine Oomen
Vg. Gij die geroepen hebt ‘licht’, en het licht werd geboren,
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Vz. Gij die geroepen hebt ‘o mens’ en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.
Zg. Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
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Vz. Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leegmaakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Zg. Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Vg. Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand,
wees hun toekomst ongezien.
Vz. Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Vg. Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Vz. Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Zg. Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Vg. Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt,
Vz. Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult;
Vg. Laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
Vz. Doe ons opengaan voor het visioen van vrede dat sinds
mensenheugenis ons roept.
Zg. Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
Vz. Verhaast de dag van uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij,
nu nog verdeelde mensen,
in uw stad verzameld zijn,
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Vg. Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Zg. Omdat Gij het zijt groter dan ons hart die mij hebt gezien eer ik werd geboren.
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- DE SCHRIFTEN Gedicht: De reis van de wijzen (TS Eliot)
Gebed bij de opening van de Schriften
Bijbellezing: Matteus 2, 1-12
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 hetgeschreven
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.
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Lied 496: 1 en 3
3. Gij morgenster en mensenzoon,
1. Een ster ging op uit Israël
breng ons de nieuwe tijd,
na duizend en één nacht.
waarin de wereld wordt bewoond
Een oud verhaal werd doorverteld,
door uw gerechtigheid.
een lied klonk onverwacht.
Dan is uw heil aan ons geschied,
Dit was het uur van onze God,
u allen even na, –
een mensenzoon gelijk,
dan zingt de schepping weer dit lied
die onze naam draagt en ons lot
tot in de gloria.
die nacht begon zijn rijk.
- UITLEG EN VERKONDIGING Lied Wij zien uit naar licht (melodie van lied 556)
1. Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is.
En onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.
2. Wij tellen dagen naar wat komen gaat.
En onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent, die in ons midden staat.
3. Wij leven tastend op uw toekomst aan.
En onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.
- GEBEDEN Dankgebed, Voorbede, Stil gebed
Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
In eeuwigheid. Amen
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Slotlied 517: 1,3 en 4
1. Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt

3. U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

4. Gij, licht van den beginne
en Vaders rechterhand,
die heerst en alle dingen
tot ons geluk omspant,
laat, ook als wij niet willen,
ons hart in u verstillen,
door liefde overmand.
- WEGZENDING EN ZEGEN Zegen
Orgelmuziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750): Choralprelude ‘Wie                       
schön leuchtet der Morgenstern’ BWV 739 (zie lied 518)
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