
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 8 januari 2023 

                        Eerste zondag na Epifanië 
      WOORD VOOR WEEK 

Allen, die door de Geest van God worden geleid,  
zijn kinderen van God. Romeinen 8:14 

 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
VOORZANG         Aria 41 
 
We, da gnadezon vo Jesus / Letti ala hem pikien,  
Loekoe  si, fa dem de blinkri / Na grontapo mooi en krin!  
Oen moe tron pikien vo letti, Skijn na kondre alapee,  
Meki foeloe poti zieli / Sabi pee da helpi de! 
 
Blaka neti tapo pasi / Gi dem zondaar alapee,  
En dem potiwan de zoekoe / Pee wan letti hopo de.  
Oen moe tron pikien vo letti, Skijn na kondre alapee,  
Meki foeloe poti zieli / Sabi pee da helpi de! 
 
Teki lampu poti oli, leti wan krin lobiflam!  
We, da leti musu trowstu / furu pôti lasiwan.  
Oen moe tron pikien vo letti, Skijn na kondre alapee,  
Meki foeloe poti zieli / Sabi pee da helpi de! 
 
WELKOM & DAGTEKSTEN & MEDEDELINGEN 
 
SAMENZANG         KBN 122 / KBS 416  
 
Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft / worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja! 

Blesi, ya blesi fu ibri suma, di Gado de en Hèlpiman 
Bribi fu En no sa wai leki skuma, En trowstu nanga howpu tan;  
bikasi Gado sabi rai / na ala ebi ala lai. 
Aleluya! Aleluya! 

O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier!  
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier!  
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei.  
Halleluja! Halleluja! 

Gado de Koning èn En de rigeri / grontapu nanga reti tru!  
Noti A misi èn noti mankeri, èn pe yu tan, En sabi yu!  
Èn alape èn alaten / En yere te yu krei na En.  
Aleluya! Aleluya! 
(De gemeente gaat staan) 
 
LITURGIE 
L In de naam van God, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. 



 

G  Amen 

L  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. 

G.ZINGT         Mel 64 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here. 

L  Eeuwige, onze God, uw licht verwachten wij, voor deze wereld en voor ons leven. Maar 
wij zien veel duisternis om ons heen en ook in ons hart is het donker. Daarom komen wij 
tot U en vragen U:  

G  Verlicht ons met het licht van uw aanwezigheid. 

L.  Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

G.ZINGT         Mel 64 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij, die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn Woord u gegeven. 

 
1e SCHRIFTLEZING: Mattheus 2:1-12 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs 
uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 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 onderzoek 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 gingen 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.  
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SAMENZANG         KBN 175 / KBS 228 
Hoe helder staat de morgenster / en straalt mij tegen van zo ver, de luister van 
mijn leven. Kom tot mij, Zoon van David, kom, mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. Lieflijk, vriendlijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild 
in ´t geven, stralend, vorstelijk verheven. 

Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij 
leven. Hoe groei ik in uw lichte schijn, hoe bloei ik op, daar ik mag zijn / een rank, 



 

met U verwegen. Aan U blijft nu / heel mijn leven / weggegeven, om te 
ontvangen / U, mijn liefde, mijn verlangen. 

Hoe is mijn hart in Hem verblijd. Hij is mijn ziel en zaligheid, de Eerste en de 
Laatste. Hij neemt mij tot zijn lof en prijs / eens bij Zich in zijn paradijs, Hij zal Zich 
tot mij haasten / Amen, amen! Schoonste Here, mijn begeren, toef niet langer, U 
verwacht ik vol verlangen. 

GEBED  
PREEKTEKST: Genesis 16:1-14 
Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. ‘Luister,’ zei Sarai 
tegen Abram, ‘de HEER houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen, 
misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem 
haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram woonde toen tien jaar in Kanaän. Hij sliep met Hagar en zij 
werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai 
zei tegen Abram: ‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk! Ik heb je mijn slavin 
ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de 
HEER maar beoordelen wie er in zijn recht staat: ik of jij.’ Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met 
haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de HEER 
trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. ‘Hagar, slavin van 
Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg Hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ 
antwoordde ze. ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ 
En Hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu 
zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord 
hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen 
schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ Toen riep zij de HEER, die tot haar had 
gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet Hem gezien die naar mij 
heeft omgezien?’ Daarom noemt men de bron daar Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered. 
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OVERDENKING  
 
ORGELSPEL 
 
SAMENZANG        KBS 223 
Als g´ in nood gezeten / geen uitkomst ziet,  
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet!  
Vrees toch geen nood! ´s Heren trouw is groot,  
en op´t nachtlijk duister / volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad!  
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 

God blijft voor u zorgen. Goed is de Heer,  
en met elke morgen / keert zijn goedheid weer.  
Schoon ge in ´t verdriet / nergens uitkomst ziet,  
groter dan de helper is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele / uit nood en dood. 

LIED voor de Jarigen        Aria 79 
Yu suku kompe? We na tapu, na heimel yu sa feni En.  
Bika fu suku na grontapu? Fu soso yu go lasi ten.  
Da so mi kon fu memre yu: yu Kompe de na heimel tru. 



 

Tru, noiti Masra sa frigiti /   wan enkriwan fu En pikin!  
A gi En sari èn frudriti, te wi wan tan farawe fu En.  
We, kon dan di A kari yu! Yu Kompe de na heimel tru. 

Mi bèste kompe de na tapu, na kondre diya A no de.  
Pe takru bruya libi opo,  da switi lobi mu gowe.  
Krin lobi mi sa tesi tru, mi Kompe, te mi kon na Yu.  

 
INZAMELING OFFERANDE TIJDENS SAMENZANG 
 
SAMENZANG        JdH 654 
Prisiri na ini Masra, un ala di bribi na Hem  
èn un disi zuku fu En, mek’ sari èn hebi gowe. 
Refr. : Nyan prei! Nyan prei! Prisiri na ini Masra (2x)  

Prisiri èn tan fast na En, Un’di bribi èn yere En sten.  
De di wakti èn begi na En, krankti no sa mankeri na den. Refr. 

Prisiri na Yesus da Lam, E na Masra fu heimel èn gron  
En wortu en tan alaten. Den di bribi no kan non na syen. Refr. 

Prisiri na ini Masra! Un opo èn preise En nen!  
Nang’orgel èn gitar èn sten, haleluja, lofsingi da Lam! Refr. 

 
DANK- EN VOORBEDEN - ONZE VADER  
 
WOORD voor de WEEK  
SAMENZANG        LB 416 
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. 

Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

ZEGEN 
 
SAMENZANG        LB 416 
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. 

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. 
 

 
EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 
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