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Dienst   Feest van de Openbaring van de Heer  Zondag 10 januari 
2021 

Evangelisch- Lutherse  Gemeente  Zutphen   voorganger: dr. D. Akerboom 

Orgelspel Mededelingen   Aansteken van de kaarsen  
Groet  
Intochtspsalm:  Psalm 72 : 1,3 en 7 
1. Geef, Heer , de koning uwe rechten en uw gerechtigheid 
 aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. 
 Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv’len top. 
 Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. !
3. 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. !
7. Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt, 
 want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervult de tijd. 
 Loof God, de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer. 
 Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, loof de Heer. !
Gebed om vergeving 
Kyrie ( Lied 476 : 1  en 4) 

1. Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 
 Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien 
nooit meer. 
 Kyrieleis. !
4. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, zij zochten onze Here met offerand’.  
 Z‘ offerden  ootmoediglijk mirr’wierook ende goud t’eren van dat kinde dat alle 
ding behoudt 
 Kyrieleis !
Gloria   Lied 302 : 1 
God in de hoog’alleen zij eer en dank voor zijn genade, Daarom dat nu en nimmermeer ons 
deren nood en schade.  God toont zijn gunst aan ons geslacht Hij heeft de vrede weer 
gebracht;  
de strijd heeft thans een einde !
Gebed 
Eerste Lezing : Jesaja 60 : 1 -6 

Lied 444 

1 Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:  
 Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. !



2. De duisternis gaat wijken van d’eeuwig lange nacht.  
 Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. !
3. Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,  
 van God en mens verlaten – begroeten ’t morgenrood. !
4. De zonne voor wier stralen het nacht’lijk duister zwicht,  
 en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht. !
5. Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:  
 Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal !
Psalmwoord: 
Halleluja! Laat alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken hem dienstbaar zijn. 
Halleluja! 
Evangelie : Mattheus 2 : 1-12 

Lied 526 : 1 Juich voor de koning van de Joden. 
1. Juich voor de koning van de Joden, buig voor geen dove wereldmacht, 
 Kniel voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht. 
 Drie vreemden zochten hem van verre, Herodes hebben zij bespot, 
 Met goud, met wierook en met mirre aanbaden zij de Zoon van God. !
Overweging - Orgelspel - Geloofsbelijdenis !
Voorbeden  (allen : Doe lichten over ons Uw aangezicht) - Onze Vader !
Slotlied:  Christus uit ons geboren:  Lied 517 
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, heb verre en glansrijk overstraalt. !
2.    Gij, als een mens geboren, vervult voor ons de tijd. Nooit gaan wij meer verloren voor 
God in       
       eeuwigheid.   De dood mag niets meer hopen. Nu zich de hemel opent toont Gij ons 
Gods beleid. !
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. !
5. Wij sterven aan uw goedheid, die ons het leven geeft. De oude mens moet 
heengaan, de  nieuwe Adam leeft.  Vernieuw ons doen en denken, dat wij ons aan U 
schenken, ons hart al  bij U leeft. !
Zegen    Orgelspel


