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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
6 januari 1992 nm 
Schriftlezingen, | Mattheüs 2: 1-12 
Tekst Mattheüs 2: 1-2 … want wij hebben gezien, Zijn ster in haar opgang 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 118: 7 

7 De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 72: 6 en 8 

6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen 
En vallen voor Hem neer; 
Al 't heidendom Zijn lof getuigen, 
Dienstvaardig tot Zijn eer. 
't Behoeftig volk, in hunne noden 
In hun ellend' en pijn, 
Gans hulpeloos tot Hem gevloden, 
Zal Hij ten redder zijn. 

 
8 "Zo moet de Koning eeuwig leven." 
Bidt elk met diep ontzag; 
Men zal Hem 't goud van Scheba geven, 
Hem zeegnen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 
Gekoesterd door de zon, 
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
Gelijk de Libanon. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 40: 4 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer'; 
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De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen. 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heilge wet, 
Die Gij den stervling zet, 
In 't binnenst' ingewand. 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing: Mattheüs 2: 1-12 

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning 
Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 
schilderij van Rogier van der Weyden: Het visioen van de koningen 
2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het 
Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met 
hem. 
4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde 
van hen, waar de Christus zou geboren worden. 
5 En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den 
profeet: 
6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want 
uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 
7 Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, 
wanneer de ster verschenen was; 
8 En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat 
Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en 
Datzelve aanbidde. 
9 En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het 
oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het 
Kindeken was. 
10 Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11 En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en 
nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, 
brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre. 
12 En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden 
wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 15 

1 Komt, verwondert u hier, mensen, 
ziet, hoe dat u God bemint, 
ziet vervuld der zielen wensen, 
ziet dit nieuw geboren Kind! 
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Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 
ziet, die 't al is, in gebreken, 
ziet, die 't licht is, in de nacht, 
ziet die 't goed is, dat zo zoet is, 
wordt verstoten, wordt veracht. 
 
2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
 
3 O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij, dat ik door uw wense, 
geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Lofzang van Zacharias: 4 

4 Dus wordt des Heeren volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheen, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


