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Orde van Dienst 3 januari 2021 
 
Welkom vanuit de Dorpskerk 
Tweede zondag na Kerst 
10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                  Organist: Piet Cnossen 
 
 
Inleiding op de dienst: 
Het nieuwe jaar is begonnen. 
Rotterdammers maakten de grap, dat je 
van 020 maar weinig mocht verwachten. 
En ja hoor, veel mensen zullen denken: 
het is maar goed dat dit jaar voorbij is. We 
kijken hoopvol uit naar het Nieuwe Jaar, 
waarin we hopelijk weer meer vrijheid 
kunnen genieten.  
We luisteren zondag 3 januari nog naar 
verschillende Kerstliederen. Het is de tijd 
van de Epifanie en horen van mensen, die 
op zoek gaan naar het pasgeboren Kind. 
Stonden we op Kerstmorgen stil bij de 
herders, vandaag zijn het de wijzen uit het 
Oosten. Zij vinden het pasgeboren Kind 
en beseffen dat Zijn Licht zal stralen over 
alle grote wereldrijken en heersers.  
 
Liturgie in deze dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 3 
‘Geef Heer, de koning uwe rechten’ 
 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van verootmoediging 
 
Leefregel     
 
Gebed om de Geest 
 
1ste  Lezing: Jesaja 60: 1-6 
 
Lied 473: 1 en 3 ‘Er is een roos  
                            ontloken’ 
 

 
2de  Lezing: Matteüs 2: 1-12 
 
Lied 506: zingen 1 + refrein, lezen 2 en 3, 
                 zingen 4 + refrein 
                ‘Wij trekken in een lange stoet’ 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’ 
 
Lezen lied 520 
 
Dankgebed, voorbeden, Amnestygebed, 
stilgebed, Onze Vader  
 
Mededelingen, collecteaankondigingen en 
bloemengroet  
 
Slotlied: 496 ‘Een ster ging op’ 
 
Zegen met gesproken Amen 
 
Orgelspel 
 
 
Collectes:  
1. Hospice Rozendaal 
Hospice Rozenheuvel van het Leger des Heils 
is voor zeer ernstig zieke mensen, die zich in de 
laatste weken of maanden van hun leven 
bevinden en voor wie thuis (blijven) wonen geen 
optie meer is. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen 
zij deskundige zorg in een veilige omgeving 
(palliatieve zorg). Een team van zorgverleners 
staat 24 uur per dag klaar voor de gasten. 
Samen met de gast en zijn of haar naasten 
wordt gekeken hoe deze laatste 
weken/maanden zo prettig mogelijk ingevuld 
kunnen worden. 
 
2. Kerkhuishouding: 
    Werk kerkrentmeesters 


