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Uitgesproken

De wording van Jezus Christus III

De wording van Jezus Christus III (Pnr. 617 )
Matthéüs 2: 1-12
20 december 1987
in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel

Derde dienst in een serie van vier over de proloog van Matthéüs.
Orde van de dienst:
Stil gebed
Bemoediging en Groet
De vierde adventskaars ontstoken
Zingen

Lied 166: 1, 2 en 4
1. Juicht voor de koning van de Joden,
buigt voor geen dove wereldmacht,
knielt 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.
2. Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.
4. Juicht voor de koning van de volken,
buigt voor zijn opperheerschappij,
zingt halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde,
legt vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!
Juich voor de koning

Doopformulier
Zingen

Lied 117: 1, 4, 6 en 7
1. Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.

1 van 5

Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen

De wording van Jezus Christus III

4. 'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
6. Gij zwaarbeproefde schare
ten dode toe benard,
daar gaat een blijde mare,
o schrijf die in uw hart:
al drukt het kruis uw schouder,
al dooft het laatste licht,
uw Trooster en Behouder
staat voor uw aangezicht.
7. Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.
Gebed
Doopvragen
Zingen

Psalm 105: 3

Er worden drie kinderen ten doop gehouden
Zingen

Psalm 87: 3
3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Dankgebed en
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing

Numeri 24: 10-19
10 Toen ontbrandde de toorn van Balak tegen Bileam en hij
sloeg zijn handen in elkaar en Balak zeide tot Bileam: Om
mijn vijanden te vervloeken heb ik u geroepen, en zie, gij
hebt nu driemaal achtereen een zegen uitgesproken. 11 Nu
dan, pak u weg naar uw woonplaats; ik heb wel gezegd: Ik
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zal u rijk belonen, maar zie, de HERE heeft u het loon
onthouden. 12 Maar Bileam zeide tot Balak: Heb ik dan niet
tot de boden, die gij gezonden hebt, gesproken: 13 Al gaf
Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn
het bevel des HEREN te overtreden door goed of kwaad te
doen uit mijzelf; wat de HERE spreken zal, dat zal ik spreken.
14 En nu, zie, ik sta op het punt naar mijn volk te gaan; kom,
ik zal u aankondigen wat dit volk in de toekomst uw volk zal
aandoen.
15 Toen hief hij zijn spreuk aan en zeide:
De spreuk van Bileam, de zoon van Beor, en de spreuk van
de man met het geopend oog;
16 de spreuk van hem, die de woorden Gods hoort, en die de
wetenschap des Allerhoogsten kent,
die het gezicht des Almachtigen schouwt, nederliggende met
ontsloten ogen.
17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van
nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit
Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen
van Set.
18 Dan zal Edom een veroverd gebied wezen, en Seïr zal een
veroverd gebied wezen – zijn vijanden. Maar Israël zal kracht
oefenen, 19 en hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen
uit de stad verdelgen.
Zingen

Lied 67: 3
3. Gij zijt de stem der profetie
sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien:
de opgang uit den hoge.
Gezegend zij de dageraad
het licht dat weldra schijnen gaat
voor wie in duister kwijnen.
Hij zal de schaduw van de dood
beschamen met zijn morgenrood.
Op aarde daalt de vrede!

Schriftlezing

Matthéüs 2: 1-12
1 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de
dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten
kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen: Waar is de Koning der
Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het
Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te
bewijzen. 3 Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde
hij en geheel Jeruzalem met hem. 4 En hij liet al de
overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en
trachtte van hen te vernemen, waar de Christus geboren zou
worden. 5 Zij zeiden tot hem: Te Betlehem in Judea, want
aldus staat geschreven door de profeet:
6 En gij, Betlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste
onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël
weiden zal.
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7 Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen
nauwkeurig navraag naar de tijd, dat de ster geschenen had.
8 En hij liet hen naar Betlehem gaan, en zeide: Gaat en doet
nauwkeurig onderzoek naar dat kind; en zodra gij het vindt,
bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. 9 Zij
hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster, die zij
hadden gezien in het Oosten, ging hun voor, totdat zij kwam
en stond boven de plaats, waar het kind was. 10 Toen zij de
ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria,
zijn moeder, en zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij
ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan:
goud en wierook en mirre. 12 En van Godswege in de droom
gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken
zij langs een andere weg naar hun land terug.
Preek
Zingen

Psalm 72: 3, 5, 6 en 7
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,
brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen,
valt deze heer te voet.
5. Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.
6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
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Ja, amen, looft de HEER.
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen

Lied 138
1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der englen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2. De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
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.

Zegen
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