Hartelijk welkom in de Bergkerk!

In deze kerkdienst op zondag Epifanieën, 3 januari 2021, volgen wij de volgende Orde van Dienst
Ouderling van dienst: Ineke Rog
Lectrice: Joke Verhave
Organist: Warner Fokkens
Zang: Christi van der Hauw
Kosteres: Leonore Brons
Livestream: Marinus van Kooij
Voorganger: ds Axel Wicke
Klokgelui
Orgelspel
Moment van stilte
Welkom door de ouderling
Intochtpsalm: Ps 72:1+3
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten,
3. Heerse van zee tot zee zijn vrede,
en uw gerechtigheid.
van land tot land zijn lof,
Aan 's konings zoon om uwe knechten
de volken zullen tot hem treden,
Te richten met beleid.
zijn vijand likt het stof.
Dan ruist op alle bergen vrede,
Tarsis en Scheba' s verre stranden,
heil op der heuv'len top.
brengt hem uw overvloed.
Hij zal geweldenaars vertreden
Gij koningen van alle landen,
maar armen richt hij op.
valt deze heer te voet.
Bemoediging:
Ouderling: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Muziekmoment
Smeekgebed

Voorganger: ….zo bidden wij: Heer, ontferm u
Allen: Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u

1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in 's hemels paradijzen
alle eng'len eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

Glorialied: 468:1+2+3
2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heil'gen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 60:1-6

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is
boven jou zichtbaar.

Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je
dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal
van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde
volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit
Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.
1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

Schriftlied: 444: 1-5
2. De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen
is Christus, ‘t eeuwig licht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten ‘t morgenrood.

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.

Tweede lezing: Mattheüs 2:1-12

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 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.’
Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven
bij de profeet: “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.”’ Daarop riep
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster
zichtbaar geworden was, 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.’ 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. Toen ze dat zagen, werden ze
vervuld van diepe vreugde. 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. Nadat ze in een
droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere
route terug naar hun land.
Lied voor de preek: 521:1+2+3
1. Hij komt niet uit de grote stad.
Hij wordt niet in de koningsburcht
geboren,
je zult zijn naam niet in paleizen
horen.
Waar zie je hem? In Bethlehem,
Dat kleine gat waar David zat,
Hij komt niet uit de grote stad.

2. Hij draagt geen hermelijn, geen
kroon.
Maar dat is onbekend aan
vreemde wijzen.
Ze zoeken in Jeruzalems paleizen.
Daar zegt men: 'Heus, - je bent
niet wijs,
hier is gewoon - geen koningszoon.
Hier zit Herodes op de troon.'
Preek

3 Toch moet hij nu geboren zijn.
Zijn ster is in het oosten al gaan
schijnen.
Als wijzen wil je niet zomaar verdwijnen.
Ze komen er. - De gekke ster
die vindt het fijn – om gids te zijn
naar Betlehem, een stad zo klein.

Orgelmuziek
1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendlijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Preeklied: 518:1+3
3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

Voorbeden.
Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoord door de gesproken acclamatie:

Wees mij een rots, een toevlucht, Eeuwige: U bent mijn redding!
Stil gebed
Onze Vader

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

Slotlied: 489
2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aard
een alle vlees aanschouwt het heil.

Zegen, beantwoord door:

Orgelspel

3. Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede
–
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot
mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

