Protestantse wijkgemeente Tabor
3 januari 2021 – Epifanie

Klokgelui
‘In the bleak midwinter’, D. Sanderman (geb. 1956)
Bemoediging en drempelgebed
v. Onze hulp in de Naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. O God, keer U óm naar ons toe
a. en doe ons weer leven met hart en ziel.
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a. en geef ons uw heil!
v. O Heer! Hoor ons gebed
a. en laat ons geroep tot u komen:
v. . . . . . . . . . . . . . . . . .
a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door hem die onze meester is: Jezus Messias.
Amen.
Introïtuspsalm 72: 1 en 3
Kyrie en Gloria 299b

Glorialied
Uit ‘Church Hymnary’ no. 120 (T Martin Idle | M L. von Beethoven)

Profetenlezing, Jesaja 60, 1 - 6

(uit de Herziene Statenvertaling)

1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de HEERE opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie:
zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen
en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
5 Dan zult u het zien en stralen,
uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen,
want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren,
het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.
6 Een menigte kamelen zal u bedekken,
de jonge kamelen van Midian en Efa.
Zij allen uit Sjeba zullen komen,
goud en wierook zullen zij aandragen,
zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen.

Lied 444: 1 - 3

Evangelielezing Mattheus 2, 1 – 12

(volgens NBG ’51)

1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie,
wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die
geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde
te bewijzen 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met
hem. 4 En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte
van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou worden. 5 Zij zeiden tot hen: Te Betlehem
in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: 6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt
geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die
mijn volk Israel weiden zal. 7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen
nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had. 8 En hij liet hen naar Betlehem
gaan, en zeide: Gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt,
bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 9 Zij hoorden de koning aan en reisden
weg; en zie, de ster, die zij hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam en
stond boven de plaats, waar het kind was. 10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met
zeer grote vreugde. 11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder,
en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd
om niet tot Herodes terug te keren trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

Lied 500: 1 en 2
Preek
Lied 519
Gebeden
Onze Vader
Lied 601
Zegen
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