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Grote of Sint Vituskerk Naarden 
Zondag 3 januari 2021  

 
1e zondag van Epifanie, Drie Koningen 

 
Predikant: ds. Lennart Heuvelman 
Organist:  Wybe Kooijmans 
Harpiste: Petra Vlasman 
 
Muziek voorafgaand aan de dienst, harp 
 

Welkom, aansteken van het licht op tafel 

        Allen gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed  
 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: Heilige God, heb geduld met ons gebrek aan daadkracht. 
 Vergeef ons de grote woorden die wij niet waarmaken. 
a: Spreek dan uw woord over de wereld uit. 
 Kom met uw rijk in ons midden. 
v: Wek geloof in onze harten. 
 Geef ons een oog en een hart 
 voor uw tekenen door alle vreugde en geluk, 

verdriet en lijden heen, 
 dag in, dag uit. 
a: Amen. 

Allen gaan zitten 
 
Gezang 475  

Groet 
V: De Heer zij met u! 
A: Ook met u zij de Heer! 
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Evangelielezing: Mattheüs 2: 1-12 
1Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, 
kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de 
pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en 
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit 
hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias 
geboren zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: 6“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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij 
zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 
8en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig 
onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat 
ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9Nadat ze geluisterd hadden naar 
wat de koning hun opdroeg, 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. 10Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze gingen het 
huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om 
het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden 
het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12Nadat ze in een droom 
waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een 
andere route terug naar hun land. 
 
Muziek orgel en harp  
 
Verkondiging 
 
Muziek orgel en harp 
 
Gezang 498: 1, 3 en 4 

Gebeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Lied 28 vers 1, 2 en 4  uit ‘Het liefste lied van overzee’  

Allen gaan staan 
 

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie  ‘Amen’:  Gezang 431b  
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U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten. 

Muziek orgel tijdens het verlaten van de kerk 
 
Uitgangscollecte is bestemd  voor ZWO 

Diaconie en Kerk  
 
‘Zingen door gemeenteleden’ Als de cantorij niet zingt dat vormen we een 
zanggroepje van 5 gemeenteleden die samen liedteksten uit de liturgie zingen. 
Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Janske de Meijer. 
 
Activiteiten: 
5 januari 2021 
Studiekring over actuele theologische onderwerpen  
o.l.v. ds. Lennart Heuvelman 
Tijd & locatie: 10.00 uur Witte Kerk 
 
Ook dit jaar houdt dr. Jan Peter Schouten in januari vier avonden over poëzie. Dit 
jaar vinden de bijeenkomsten niet in de huiskamer plaats (corona!) maar in de 
Witte Kerk. Wie geïnteresseerd is in deze avonden, is van harte welkom. Opgave is 
in verband met de corona-regels echter absoluut noodzakelijk.  
Het gaat om de avonden: donderdag 7 ,14, 21 en 28 januari.  
Elke keer om 20.00 uur in de Witte Kerk. 
Opgave bij dr. J.P. Schouten, telefoon 035-6948871  
of e-mail: schoutenjanpeter@gmail.com 
 
Komende viering: 
Zondag 10 januari 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Lennart Heuvelman 
 

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-
app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond 
tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011.  Alvast hartelijk dank. 
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