
 

 

 

ZONDAG 2 JANUARI 2022 
GEZAMENLIJKE NIEUWJAARSDIENST VAN DE MORGENSTER 

EN DE BETHLEHEMKERK  
TE PAPENDRECHT 

 
THEMA: ‘KOM LATEN WIJ AANBIDDEN’ 

 
Voorgangers: Ds Birke Rapp en ds Gerard de Lang 

Organist: André de Jager 
Zangers: Christel en Brenda de Bruijn,  

Robert en Ferdy van den Bos, Vincent, Dick en 
Liesbeth Batenburg en Corrie Visser 

 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Hemelhoog 667,1.2 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Verstilling 
 
Overdracht aan predikant door ovd 
 
Intochtslied: Lied 213: 1.2.5 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht – onze nacht. 
 
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 

en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost – onverpoosd. 
 
Overstroom ons met uw licht 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
Maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid – voor altijd. 
 
Bemoediging en groet 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
 
Klein Gloria: Lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Kyriëgebed met acclamatie lied 301g 

 
Loflied: Lied 117a,1.2 
Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fontei-nen van zijn eer 
In ieder haart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gesprek met de kinderen 
 
Kinderlied: Wij zijn op weg (Youtube – filmpje) 
Gebed bij de opening van de Schriften 



 

 

 
Schriftlezing: Jesaja 11,1-10 
1Maar uit een stronk van Isaï schiet een telg op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei. 
2De geest van de Heer zal op hem rusten:  
een geest van wijsheid en inzicht , 
een geest van kracht en verstandig beleid, 
een geest van kennis en eerbied voor de Heer. 
3Hij ademt eerbied voor de Heer; 
Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, 
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. 
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, 
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, 
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.  
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen 
en trouw als een gordel om zijn heupen. 
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden.  
7Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.   
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de Heer vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
10Op die dag zal de telg van Isaï  
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
 
Lied: Psalm 72: 3, 6 
Heerse van zee tot zee zijn vrede,  
van land tot land zijn lof,  
de volken zullen tot hem treden,  
zijn vijand likt het stof.  
Tarsis en Scheba’s verre stranden,  
breng hem uw overvloed.  
Gij koningen van alle landen,  
val deze heer te voet.  
 
Bloeie zijn naam in alle streken,  
zolang de zon verrijst.  
Zijn koningschap zij ons een teken  
dat naar Gods toekomst wijst.  
Dat opgetogen allerwegen  
de volken komen saam,  
elkander groetend met de zegen  
van zijn doorluchte naam.  
Schriftlezing: Matteüs 2: 1 – 12  
1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tij-

dens de regering van koning Herodes, kwamen er 
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroe-
gen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs ge-
boren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 3Koning Hero-
des schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruza-
lem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en schriftge-
leerden 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 ge-
schreven 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.”’ 7Daarop riep Herodes in het 
geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen 
weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en 
stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woor-
den: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het 
kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, 
zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbid-
den.’ 9Nadat ze de koning hadden aangehoord gin-
gen 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. 10Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moe-
der. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. 
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden 
en boden het geschenken aan: goud en wierook en 
mirre. 12En omdat ze in een droom de aanwijzing 
hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug 
moesten gaan, reisden ze via een andere route terug 
naar hun land. 
 
Luisterlied: In ons hart geboren 
Jezus, word vandaag en elke dag  
in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw  
in ons hart geboren. 
 
Maak ons uw voeten. Maak ons uw handen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn 
  
Maak ons uw oren. Maak ons uw lippen. 
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn. 
 
Preek: ‘Kom laten wij aanbidden’ 
 
Orgelimprovisatie 
 
Luisterlied: In the bleek midwinter 
In the bleak mid-winter, Frosty wind made moan, 
Earth stood hard as iron, Water like a stone; 
Snow had fallen, Snow on snow, Snow on snow, 



 

 

In the bleak mid-winter, Long ago. 
 
God, Heav’n cannot hold Him, Nor earth sustain; 
Heav‘n and earth shall flee away When He comes to 
reign: In the bleak mid-winter A stable-place sufficed 
The Lord God Almighty, Jesus Christ. 
 
Enough for Him, whom cherubim, Worship night and day, 
A breastful of milk, And a mangerful of hay; 
Enough for Him, whom angels Fall down before, 
The ox and ass and camel Which adore. 
 
What can I give Him, Poor as I am? 
If I were a shepherd I would bring a lamb, 
If I were a wise man I would do my part, 
Yet what I can I give Him, Give my heart. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 
Mededeling collecte en pastorale mededelingen 
 
Gebeden met als acclamatie met lied 368c: 

  
Doe lichten over ons uw aangezicht 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Lied 919,1.4 
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. 
 
Christus, stille vaste ster, / o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der / onze schreden richten, -  
geef ons moed; ’t is ons goed / U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te-anschouwen. 
 
Wegzending en Zegen met gezongen ‘Amen’ (1x) 
 
Uitleidend orgelspel 
 

 
 


