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Orgelspel Wie schön leuchtet der Morgenstern – Johann Pachelbel 

 

 

Opening vg. Onze hulp is de Naam van de HEER 

a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
 

Zanggroep  Lied 368d 

 
 

Psalmengebed Psalm 72a 

 
vg. Het behage U, o God, ons te redden 
a. O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN. 
 
Zanggroep Psalm 72a : refrein 

Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
hij geeft hoop aan rechtelozen. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 

 
Lezing: Hij zal opkomen voor de misdeelden, 

hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, hij zal leven, 
onvergankelijk, als de zon. 

 
Zanggroep Psalm 72a : refrein … 
 
Lezing: Zoals de dauw die de aarde drenkt, 

zo zal hij komen en in die dagen 
zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 

 
Zanggroep Psalm 72a : refrein … 



 
Lezing: Dan dragen de bergen schoven van vrede 

en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 

 
Zanggroep Psalm 72a : refrein … 
 
Lezing: Zijn naam is tot in eeuwigheid, 

zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 

 
Zanggroep Psalm 72a : refrein … 

 
 

Lezing  Jesaja 60 : 1-6 en Matteüs 2 : 1-12 

   Overdenking 
 
 

Zanggroep  Lied 158b 

 
 

Gebeden vg. U, HEER, roepen wij aan. 

a. HOOR ONS BIDDEN. 
 
voorbeden, telkens na “Hoor ons als wij bidden” 

door de zanggroep afgesloten met 
acclamatie 368c: Doe lichten over ons uw aangezicht: 

 
  stil gebed - morgengebed 
 
 

Morgenlied  Lied 215 : 4.5.6.7 

 



 
Zegenbede vg. De verheven en menslievende God 

    zegene, behoede en verlichte ons 
    en allen die ons zijn toevertrouwd. 
   a. AMEN. 
 
 

Orgelspel 
 
 
 
 
 
 


