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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
3 januari 1993 nm 
Schriftlezing Mattheüs 2: 1-12 
Tekst Mattheüs 2: 11 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 98: 2 

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 72: 1 en 6 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
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. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 119: 3 

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
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Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 

 
Schriftlezingen 
 
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. 
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. 
schilderij van Anonymus: De drie wijzen voor Herodes 
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! 
Ziet, die 't woord is, zonder spreken, 
ziet, die vorst is, zonder pracht, 



 3 van 3 

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 Psalm 33: 11 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


