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Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de
kaarsen.
Orgel: Lied 513 (4 verzen) “God heeft het eerste woord”
513:1

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

513:2

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

513:3

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

513:4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Bemoediging, groet en gebed
We luisteren naar het oude
boek
Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.

Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo word je langzaam wijs.
Moment voor de kinderen
Lied: Psalm 72, vers 1 en 2 (Nederland zingt)
“Geef, Heer, de koning uwe rechten”
72:1
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 heuvelen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.
72:2

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Mattheus 2: 1-12
De vlucht voor Herodes en Archelaüs
1
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering
van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem

aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om
hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en
schriftgeleerden 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 geschreven 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
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.’ 9Nadat 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. 10Toen ze dat zagen, werden ze
vervuld van diepe vreugde. 11Ze 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. 12Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar
hun land.
Lied 477, vers 1, 2 en 4 (Edsilia
Rombley, Nationale Kerstavond
2020) “Komt allen tezamen”
477:1
Komt allen tezamen, jubelend van
vreugde:
komt nu, o komt nu naar
Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier
geboren.
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
477:2
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
477:4
O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Overdenking
Orgelspel
Orgel Lied 518, vers 1 “Hoe helder staat de morgenster”
518:1
Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendelijk,

schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.
Gebeden
Mededelingen
Nieuwjaarswens door Rens Opbroek
Lied 416 (Remco Hakkert) “Ga met God en Hij zal met je zijn”
416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
416:3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

416:4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Orgelspel

Collecte bij uitgang 50/50 Diaconie en kerk
De collecte voor de diaconie is bestemd voor st Warm Thuis
Voor degenen die nu kijken: de
banknummers van diaconie en kerk zijn:
Diaconie: NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk: NL09 RABO 0371 6060 20

Volgende kerkdiensten: (Alleen Online te volgen)
* Zondag 10 januari 2021: 10.00 uur
Voorganger: ds. Peter van Ankeren.
Presentatie diaconale jaardoel st Warm Thuis
De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om
19.00 uitgezonden op SweelinckTV
* Zondag 17 januari 2021: 10.00 uur
Voorganger: mw. Ina Broekhuizen-Slot
De diaconale collecte is bestemd voor st Exodus
De kerkdienst is online en in Sweelinckhof wordt deze dienst om
19.00 uitgezonden op SweelinckTV
Openstelling kerkgebouw in Wognum
Op dinsdag 5 januari, vrijdag 8 januari, dinsdag 12 januari en
vrijdag 15 januari staat de Protestantse kerk van Wognum van
16.00 uur tot 17.30 uur open: voor een moment van bezinning,

een moment van stilte of om een kaarsje aan te steken. Er zal
altijd iemand van de kerkenraad aanwezig zijn. We respecteren
hierbij natuurlijk de RIVM-regels: handen desinfecteren bij de
ingang; mondkapje op bij naar binnen en weer naar buiten gaan;
1,5 meter afstand houden van elkaar.
Op onze website - www.protgemwognumbsn.nl vindt u onder
menuknop 'Actueel' meer informatie over de online kerkdiensten in
een "interactieve" kalender.

Mededelingen over de kerkdiensten:
Nieuwsbericht: wijziging op SweelinckTV:
Deze maand, januari, zijn de kerkdiensten niet rechtstreeks op
SweelinckTV te zien maar wel de herhaling ’s avonds om 19.00
uur.
Alleen de even maanden worden de kerkdiensten rechtstreeks om
10.00 uur ’s morgens uitgezonden. (nb. de eerste zondag van de
maand om half tien!.)

Maar dan wordt de dienst ook om 19.00 uur nogmaals
uitgezonden. Dus de protestantse kerkdiensten worden elke
zondag om 19.00 uur op SweelinckTV uitgezonden als herhaling
van ’s morgens.
De online uitzendingen zijn elke
zondag alleen vanuit de kerk in
Wognum.
LET OP!!
Op de eerste zondagen van de maand
begint onze kerkdienst om 9.30 u. Een half uur eerder dan
gewoonlijk, ivm de Ecclesiadienst die op de eerste zondag van de
maand ook in de kerk van Wognum gehouden wordt om 11.30. Dat
zal de volgende maanden ook zo zijn.

