
Orde van dienst voor zondag 16 januari 2022  
die wordt uitgezonden via kerkdienstgemist en kerkomroep/Lukasontvangers 
 

Gebedsdienst voor de eenheid. 
 

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
 

Toelichting oecumenische viering: 
 

Tijdens de week van het gebed voor eenheid van christenen komen christenen uit allerlei 
tradities en confessies over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. 
We beginnen met een oecumenische viering. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de 
Raad van Kerken in het Midden-Oosten. De keuze van de teksten is geïnspireerd op het 
bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning.  
 

Thema van de viering: ‘ de Ster van Bethlehem’  
 

Voorganger:   Johan Helfferich 
Muziek en zang:   Martin Stavleu, Ykje Bremer en Frida de Vries 
Ouderling van dienst:   Ykje Bremer 
Diaken van dienst:  Grietje Woudwijk 
Lector:    Jeannette Hellema 
Beamer:    Gerben Talsma 
Camera:    Johannes Slager 
Koster:    Thijs Bolhuis 
 

Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 

Muziek bij intocht: Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us  
https://www.youtube.com/watch?v=M9P0bPnWbnI 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
waarbij de liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken. 
 

Welkom  
 

Moment van stil worden 
 

Intochtslied: NLB 489, 1 Komt ons in diepe nacht ter ore 
 

1. Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
‘God zal ons redden’ is zijn naam. 
Open uw hart, geloof uw ogen, 
vertrouw u toe aan wat gij ziet: 
hoe ’t woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  



G:        die de verdrukte recht verschaft  
            en de hongerige brood geeft 
 

V:       Genade en vrede voor u en voor jou 
           van God die ons liefdevol omringt 
           van Jezus Christus die ons bevrijdt 
           van de Heilige Geest die onze Trooster is       
G:  Amen 
 

Zingen: NLB 489: 2 Komt ons in diepe nacht ter ore 
 

2. Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebed  
 

Zingen Glorialied: NLB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert 
 

1. Heer, het licht van Uw liefde schittert, 
 schijnt in donkere diepten, schittert. 
 Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons, 
 door de waarheid die U geeft, bevrijd ons. 
 Schijn op mij, schijn op mij. 
 

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie. 
  Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam. 
  Stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
  Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 

2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij. 

 

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie. 
  Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam. 
  Stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
  Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 

3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
 en de weerglans op ons gezicht zien, 
 zal ons leven voor anderen stralen, 
 het verhaal van uw liefde vertalen.  
 Schijn op mij, schijn op mij. 
 



Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met uw Vaders glorie. 
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam. 
Stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 

 

Moment voor de kinderen - https://youtu.be/H1zfwXbrdcY 
 

Zingen: NLB 8a, 1, 3, 5, 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam in de geschiedenis 
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 

3. Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 

5. Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 

 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 

Schriftlezing: Mattheus 2, 1-12  
 

We luisteren naar het lied van het licht - St. Ephrem's hymn to the Light:  
https://www.youtube.com/watch?v=oTcsS-CBEa8 
vertaling: 
Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten  
is Christus Jezus, onze Heer. 
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard. 
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis  
en ons te vullen met de straling van zijn licht. 
De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af. 
Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons  
het licht dat onze verduisterde ogen verlicht. 
Zijn glorie schijnt op de wereld  
en verlicht de diepten van de afgrond. 
De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen,  
en de poorten van Sheol zijn gebroken. 
Wezens die in de duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht. 
De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben. 
Hij brengt redding en schenkt ons leven.  
Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte. 
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht  
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken 
 

Overdenking – ‘De Ster van Bethlehem’ 
 

Muzikale meditatie  
 

Geloofsbelijdenis van Nicea – in de traditie van de Oosterse kerken 
 

Vg: Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  
Lector: Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 
 



Vg. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor 
alle tijden,  

Lector: God uit God,  
            Licht uit Licht,  
            waarachtig God uit waarachtig God;  
            geboren, niet geschapen,  
            één van wezen met de Vader;  
            en door wie alles is geworden; 
Vg: die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel  
Lector: en is vlees geworden,  
             door de Heilige Geest uit de maagd Maria  
             en is een mens geworden.  
Vg: die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
       geleden heeft, en begraven is.  
Lector: En op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de 

hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, 
Vg: en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,  
       en aan zijn rijk zal geen einde komen; 
Lector: en in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,  
            die van de Vader 
Vg: die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft 

door de profeten. 
Lector: En een heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Vg: Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
       En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. 
Vg+lector: Amen 
 

Berichten van overlijden (gemeente gaat staan) 
 

Gedachtenis Age Auke Jongbloed  
geboren 18 juni 1950 – overleden 10 januari 2022 
 

Gedachtenis Lijsbeth (Bettie) Hoitinga-Stienstra  
geboren 17 juni 1946 – overleden op 11 januari 2022 
 

Moment van stilte 
 

We zingen: er is een God die hoort – tijdens het voorspel van het lied legt de ouderling 
van dienst de steentjes op de gedachtenisplank.   
          

         Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, 
er is een God, er is een God. 
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, 
er is een God die hoort. 
Ga steeds naar hem om hulp en om raad, 
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, 
er is een God die hoort. 
 
 



 Van oost tot west, van zuid tot noord, 
mens, zegt het voort, mens zegt het voort. 
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op hem is gericht, 
Jezus is ’t eeuwig licht. 

 

Dienst der gebeden 
 

Inzameling 
 

De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het Jeugdwerk JOP (Kerk in Actie) 
De 2e collecte is voor Orgelfonds 
U kunt bijdragen aan de collectes via de Givt-app, of door uw bijdrage over te maken op  
NL77RABO0340804386 tnv diaconie PGM ovv collecte 16 januari 
NL84RABO0340803193 tnv PGM Hallum ovv collecte 16 januari 
 

De week van gebed 
 

We zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld 
 

Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,  
dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. 
 
 
 

 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 

En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
Refrein:  Voor U wil ik mij buigen, 
   U wil ik aanbidden, 
   U wil ik erkennen als mijn Heer. 
   Want U alleen bent waardig, 
   Heilig en rechtvaardig, 
   U bent zo geweldig goed voor mij. 
 

Wegzending en zegen – gebaseerd op Efeziërs 5 en 6 
 

beantwoord met ‘Amen, amen, amen’ 


