
 
Zondag 3 januari 2021 

Epifanie 

 
Stil gebed en muziek 

 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 
allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen kom tot ons als een glimp van de zon. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘Gij wacht op ons’: lied 328  

(t. Huub Oosterhuis, m. B. Huijbers) 
 

Gij wacht op ons 
totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord 
dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, 
stem ons af op uw stem, 
op uw stilte.   allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. en m. Marten Kamminga; Nader tot jou,25) 
 
Eeuwige, erbarm U over ons 
Kyrië eleison. 
 
Gloria: ‘Wij zingen door de tranen heen’:  
lied 502, 1 en 4 (t. Sytze de Vries, m. W. Vogel) 
 
1.Wij zingen door de tranen heen, 
vér boven onze macht, 
omdat in ongekende nacht 
als blijvend teken van de dag 
één ster ons tegenlacht. 
 
Kom en word opnieuw geboren, 
ster waarop de wereld wacht. 
Breek het donker met uw stralen; 
Met uw warmte: breek de nacht. 
 
4.Ons lied voert over alle nacht 
de hoogste boventoon, – 
verwonderd omdat in een kind 
God zijn gezicht aan mensen toont, 
en in hun wereld woont. 
Refrein 

de heilige Schrift 
 
Lezing: Jesaja 60: 1-6 
 
Lied: ‘De Wijzen’: lied 520, 1 en 6 (evangelielezing) 

(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 
1.De wijzen, de wijzen, 
die gingen samen reizen, 
vertrouwend op een koningsster, 
zij wisten niet hoe ver. 
 
6.Zij hebben gevonden 
het kind door God gezonden, 
dat koning en dat knecht wil zijn 
van ieder, groot en klein. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Zij die op de sterren reizen’: lied 701, 1, 3  en 5 uit 
Zangen van zoeken en zien 

(T. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen) 
 

1. Zij die op de sterren reizen, 
op hun innerlijk kompas, 
zijn de zieners en de wijzen, 
zoekers in de grote nacht. 

  

 
 

gebeden en gaven 
 

Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘trek door ons heen, een stroom van genade, nu 
en altijd’ (uit Woestijnlied; t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet) 
 
Trek door ons heen, 
een stroom van genade. 
Nu en altijd. 



allen Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’:  
lied 416, 1 en 3 (t. Jeremiah Rankin,vert. Gert Landman, 
m. Ralph Vaughan Williams) 
 
 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3.Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 staande 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn’: lied 416, 4 
 
4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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