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Thema: Behouden wat je hebt
Voorganger: ds. Jaap van der Windt
Organist: Pé Vellinga
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Lied voor de dienst: NL 823: 1, 2, 4, 5
Stilgebed
Welkom door een lid van de kerkenraad
Intochtslied: Psalm 72: 1, 4, 6
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen: NL 487
Gesprek met de kinderen
Zingen: Wij aanbidden hem
Gebed om verlichting met de Heilige
Geest
Schriftlezingen: Ex. 2: 1-10, Mat. 2: 1318
Zingen: NL 476
Verkondiging
Zingen: NL 445
Pastorale mededelingen?
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen ouderling van dienst
Collecten
Slotlied: NL 478
Zegen

Lezingen: Exodus 2: 1-10
1
Een man uit de stam Levi trouwde met een
vrouw uit diezelfde stam. 2 Zij werd zwanger en
bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi
kind en ze hield het verborgen, drie maanden
lang. 3 Toen ze geen kans zag haar zoon nog
langer verborgen te houden, nam ze een mand
van papyrus, bestreek die met pek en teer,
legde het kind erin en zette de mand tussen het
riet langs de oever van de Nijl. 4 De zuster van
het kind ging een eind verderop staan, om te
zien wat er met hem zou gebeuren.
5
Even later kwam de dochter van de farao naar
de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen
langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte
de mand tussen het riet en liet die door een van
haar slavinnen halen. 6 Ze maakte de mand
open en zag daarin het kind. Het jongetje
huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een
Hebreeuws kind zijn.’ 7 Toen kwam de zuster
van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de
Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken
om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat
maar,’ antwoordde de dochter van de farao,
waarop het meisje de moeder van het kind ging

halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de
vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor
me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het
kind mee en voedde het. 10 Toen het groot
genoeg was, bracht ze het naar de dochter van
de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen
zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik
heb hem uit het water gehaald.’
Matteüs 2: 13-18;
13
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen
hadden, verscheen er aan Jozef in een droom
een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht
met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf
daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar
het kind op zoek en wil het ombrengen.’ 14 Jozef
stond op en week nog diezelfde nacht met het
kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar
bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in
vervulling wat bij monde van de profeet door de
Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon
geroepen.’
16
Toen Herodes begreep dat hij door de
magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk
kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van
de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes
van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo
ging in vervulling wat gezegd is door de profeet
Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid
wenend en klagend. Rachel beweende haar
kinderen en wilde niet worden getroost, want ze
zijn er niet meer.’
“Wij aanbidden Hem”
Wij zijn de herders
wij sliepen in ’t veld.
Daar heeft een engel
het ons verteld.
Refrein:
Hij is geboren in Bethlehem
en wij aanbidden en wij aanbidden,
Hij is geboren in Bethlehem
en wij aanbidden Hem.
Wij zijn drie koningen
wij komen van ver
wij hadden een droom
en zagen een ster, Refrein:
Wij zijn de kinderen
die het hebben gehoord.
Hij is gekomen
het levende woord. Refrein:

