
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

3 januari 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

Epifanie 
 

Kleur: wit  
 

Voorganger: Lydia Roosendaal 

Organist: 

Lector: 

m.m.v.                   

Edwin Vooijs 

René IJpenga 

Cantorij Bergsingelkerk 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Lied 513 

- Inleidend woord 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: die de zon, maan en sterren schiep  

G: als lichten aan de hemel 

V: als wegwijzers in het donker 
 

- Gebed van toenadering 

V: O God, keer U naar ons toe 

G: En doe ons weer leven met hart en ziel. 

V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: O God! Hoor ons gebed 

G:  en laat ons geroep tot U komen. Amen 
 

- Intochtslied:  - Introïtusantifoon Lied 514a 

- Psalm 72: 1, 2 en 6 

- Introïtusantifoon Lied 514a 

  (allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed 

 

- Glorialied:   Lied 515: 1-4 
 

De Heilige Schrift 

 

- Groet 

V: De Heer zal bij u zijn! 

G: De Heer zal u bewaren! 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing:  Jesaja 60:1-6 

 

Het nieuwe Jeruzalem 
601Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
4Open je ogen, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de 
schoot. 
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 
 

- Zingen:  Lied: 261 

 

- Schriftlezing:  Matteüs 2:1-12 

 

De vlucht voor Herodes en Archelaüs 
21Toen 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. 
 

-  Lofprijzing 

Lector:  Lof zij U, Christus! 

Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 

 

- Zingen:   Lied 489 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen:  Lied 601 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven (digitaal, zie zondagsbrief) 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 
 

- Stilgebed   

 

- Onze Vader (gezongen door de cantorij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending en Zegen  

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen:  Lied 528 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 

- Orgelpostludium over Lied 527 

 

 

 

 

 

 


