
 
 

 

 

Dorpskerk Wassenaar 

8  januari 2023 

Epifanie  

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  

Klokluiden 

Orgelspel 

Welkom  

-allen gaan staan- 

Zingen (staande): Psalm 72: 1, 3 en 6       

Votum  Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

     Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 

      Vg: die trouw houdt in eeuwigheid 

     Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Groet    Vg: Genade zij u en vrede 

  van God, onze Vader en van 

  Jezus Christus de Heer, door 

  de Heilige Geest 

     Gm: Amen 

- we gaan zitten    - 

KYRIË  

Vg : Laten wij de Heer om ontferming aan roepen om de nood van deze 

wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde. 

Vg: Laat ons bidden: 

 … 

 Heer, hoor ons als wij U bidden: 

GLORIA: lied 305 

 

De kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars 
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Orgelspel  (of pianospel) – wij bereiden ons voor op het lezen uit de Schrif-

ten  

 

Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6      

 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

Sla je ogen op, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

Je 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. 

Een 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 444  

 

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12  

 

Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van ko-

ning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze 

vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij heb-
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ben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbid-

den.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem 

met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen 

om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 

Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet:  

“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.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 

precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde 

hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig on-

derzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 

ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.’ Nadat ze de koning hadden 

aangehoord 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. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gin-

gen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen 

zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met 

kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En 

omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar 

Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun 

land. 

 

Zingen: lied 526: 1 en 4       

 

 

Verkondiging  

 

 

Zingen: lied 506: 1, 2 en 4      

 

 

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
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Mededelingen  

 

Zingen (staande): lied 489  

Zegen    

gm. Amen 

 

collecte 

Mensen die weten dat ze binnenkort zullen sterven, willen het liefst in hun 

vertrouwde omgeving zijn, meestal thuis.De stichting verleent  terminale 

zorg  in de thuissituatie door goed opgeleide  vrijwilligers. Dit als aanvul-

ling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners. 

Hun taak is om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht. 

Deze zorg wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk 

mens dus anders met de dood om zal gaan. De zorg door vrijwilligers kan 

hierbij aanvullend en ondersteunend zijn. 

Naast emotionele ondersteuning van de terminale cliënt en zijn naasten 

kunnen de vrijwilligers de nodige praktische zorg verlenen. Ook kunnen zij 

de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening 

en het proces van sterven. Uit de aanwezigheid van vrijwilligers kunnen de 

mantelzorgers weer nieuwe moed en energie putten en kan hun draagkracht 

worden versterkt. 

Dit leidt tot de taakinvulling die kort samengevat luidt : 

tijd, aan 

‘Er Zijn'  tijd, aandacht en ondersteuning voor de zieke in de laatste levens-

fase en de naasten. 
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U kunt ook in de schalen bij de deur doneren, of via de Scipioapp en de QR 

code op uw liturgie. Ook kunt u overboeken op rekening nummer 

NL34RABO0373732198 t.n.v. Protestantse Gemeente Wassenaar. 

 

 


