
Epifanie 
 

 

Welkom en aansteken van de tafelkaarsen 
Orgelspel: Wie schön leuchtet der Morgenstern, J. Pachelbel 
Stilte 

 INTREDE 
Aanvangslied (staande): Lied 280 : 1.5 
Groet: vg.: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

allen: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 vg.: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 allen: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 vg.: (drempelgebed) … door Jezus Christus onze Heer. 
 allen: AMEN. 

Psalm van de zondag: Psalm 72 : 1.3 
Met de kinderen 
Zingen: Lied 520 - de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
Gebed om ontferming 
Gloria: Lied 468 
 

 De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60 : 1-6 
Zingen: Lied 444 : 2.3.4 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteus 2 : 1-12 
Zingen: Lied 521 
Preek 
Orgelspel 
Zingen: Lied 519 – Lied van de maand (toelichting zie verderop) 
  

 GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: Lied 72 : 6.7 
 

 ZENDING en ZEGEN 
Orgelspel  



Toelichting lied 519 ‘Gij die de ster van David zijt’  
Na de kersttijd lezen wij van de twaalfjarige in de tempel. Jezus wordt bar-
mitswo, zoon der wet, of, zoals men tegenwoordig zegt: zoon van de 
opdracht. Het staat in Lucas 2,42-52 te lezen. Het is niet een bericht over 
een alwetend wonderkind, maar het is een bericht over een zoon van 
Abraham die zijn weg moet leren gaan, geleerd door de Tora (wet) en de 
Profeten. De tegenstelling nu tussen wat Jezus voor het geloof is (ster van 
David, Heer, Geest, zin der Schriften, Zoon van God) en wat hij voor ons 
werd (een gelover, een zoeker, een lezer, één die gehoorzaamheid moest 
leren) vormt het thema van dit lied. De trits geloof-hoop-liefde speelt door 
de laatste twee strofen heen. 
In het Liedboek (2013) kreeg dit lied de melodie van ‘O Jesu Christ, meins 
Lebens Licht’. Die melodie was in het Liedboek voor de kerken verbonden 
met het dooplied ‘Heer Jezus, Gij die als een kind’ (gezang 332). 
 
 


