
Orde van dienst Oecumenische Viering RKK-en PG Lekkerkerk 16 jan 2021 

 

Thema: Licht in het duister. 
 

Welkom en mededelingen 
 

Openingslied: Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen (HH 679: 1 en 3) 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=M9MnQnJv7zc 

 

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 

waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij! 
 

Refrein: 

Kom, Jezus, kom, vul dit  

land met uw heerlijkheid. 

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw  

heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord dat het  

licht overwint. 

3 Staan wij oog in oog met U, Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij! 
 

Refrein: 

Kom, Jezus, kom, vul dit  

land met uw heerlijkheid. 

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw  

heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord dat het  

licht overwint.

 

Stil gebed 

 

Votum en groet (V1) 

 

Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en nooit los laat het werk van Zijn Handen. 
 

Genade en vrede voor U, 

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest. Amen 
 

Gemeente van Christus, geliefde mensen, vandaag bidden wij samen met medegelovigen uit de 

vier windstreken van de aarde, voor de zichtbare eenheid van de Kerk. Deze wereldwijde viering 

is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij lieten zich inspireren door de 

wijzen die eer gingen bewijzen aan de pasgeboren koning. In het Evangelie volgens Matteüs 

horen we de Wijzen zeggen: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden.’ Laten wij net zo onze ogen richten op de ster die in het oosten gezien is, en laten we 

ons door die ster laten leiden.  

 

Laten wij met dankzegging en vreugde voor Gods aangezicht komen en alle zieken, lijdenden, 

achtergestelden, vluchtelingen en ontwortelden voor Hem brengen, in het besef dat God onze 

duisternis kan verdrijven met zijn licht. Vandaag bidden wij voor de eenheid van de Kerk, dat wij 

en onze gemeenschappen een licht mogen zijn dat anderen leidt naar Jezus de Verlosser.  

 

 

V1 Eer aan U, almachtige Vader, want U hebt Uzelf geopenbaard in uw schepping. U nodigt 

alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn. Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien 

en zijn gekomen om Hem te aanbidden, zoals de wijzen deden. Als geschenk bieden wij Hem 

onszelf aan. En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons. 



 

Cantors zingen Lied GvL 637 / Tussentijds 137: 1 en 3 (mel. Once in Royal David's City) 

 

1 Uit het duister hier gekomen 

   mensen van de wereldnacht 

   onbestemd verward in dromen 

   niet vermoedend wie hen wacht 

   zoekend of een woord opgaat 

   als een ster van dageraad. 

3 Gij die nieuw zijt alle dagen 

   bron en hartslag van de tijd, 

   kunt Gij één moment verdragen 

   dat Gij niet mijn toekomst zijt? - 

   die gezegd hebt 'Ik zal zijn' 

   en 'de dood zal niet meer zijn'.
 

Lofprijzing en schuldbelijdenis  

 

V2 Wij prijzen en verhogen U Heer, Schepper van hemel en aarde. U gaf de lichten hun plaats 

aan de hemel. U scheidde het licht van de duisternis. U bezaaide de nacht met sterren. Hoe 

verheven zijn uw werken! De hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel roemt het werk van 

uw handen. 

A Wij prijzen en verhogen U, Heer. 

 

V2 Wij loven U, Heer, U liet ons niet in de steek, ondanks onze opstandige harten. U zond uw 

Zoon om onze duisternis te verlichten, om ons licht en redding te zijn. In Hem is het leven, en dat 

leven was het licht voor alle mensen. Zijn licht schijnt in de duisternis. 

A  Wij loven U, Heer. 

 

V2 Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. Wij kozen vaak voor de duisternis, maar U 

gaf ons het licht. Daarom komen wij tot U, belijden wij onze zonden en zeggen: 

 

V2 Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn ongehoorzaam geweest aan uw Woord. 

Wij hebben uw goede schepping verminkt en haar bronnen verspild door onze consumptiedrang. 

Wij hebben uw rivieren en zeeën verontreinigd, uw lucht en bodem vergiftigd en daardoor 

bijgedragen aan het uitsterven van vele soorten van leven.  

A Dat belijden wij. 

 

V1 Wij hebben uit egoïsme gehandeld tegenover onze broers en zussen. Wij vonden onze 

eigen behoeften en verlangens belangrijker dan onze inzet voor gerechtigheid. Tussen onszelf en 

mensen die anders zijn hebben wij muren gebouwd en de kiem gelegd voor het ontstaan van 

wantrouwen.  

A Dat belijden wij. 

 

V1 Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en geslacht. In vele 

oorlogen die wij hebben gevoerd wereldwijd, is de naam van Jezus misbruikt. Vergeef al deze 

daden en gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in ons hart.  

A Dat belijden wij. 

 

V1 Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt Hem in de volheid van de tijd 

gezonden om alle mensen te verlossen. Ontferm U over ons, vergeef onze zonden en vorm ons 

naar het glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen stralen als bakens van hoop in onze 

onrustige wereld. 

 

V1 De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft onze zonden.  

A Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.  

 

 

 



Luisteren naar Trisagion in het Syrisch 

via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA 

 

Trisagion betekent: driemaal heilig. Gezongen wordt 

Qadishat aloho (Heilige God), 

qadishat hayilthono (Heilige Sterke), 

qadishat lo moyutho (Heilige Onsterfelijke), 

ethrahame'layn (Ontferm U over ons) 

 

Cantors zingen: Lied 8c Liedboek (en GvL 8-II): 1, 2 en 3 

Refrein 

   Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam 

   allerwegen op aarde. 
 

1 Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 

   Gij opent de mond van weerloze kinderen, 

   en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 

   en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 

Refrein 

 

2 Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, 

   de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, 

   wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt, 

   de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat. 

Refrein 
 

3 Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 

   en hem met glorie en luister gekroond. 

   Gij doet hem het werk van uw handen beheren 

   en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 

Refrein 
 

 

Schriftlezing Jesaja 9 vers 1-7 (Lector) 

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 

2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 

blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 

3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, 

u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, 

ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. 

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 

6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 

Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 

van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, 

de HEER van de hemelse machten. 

7 De Heer heeft zijn woord op Israël afgestuurd, het heeft Jakobs volk getroffen. 
 

 

 

 



Luisteren naar Lied van het licht Sint Ephrem 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=oTcsS-CBEa8 

 

Vertaling 

Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten 

is Christus Jezus, onze Heer. 

Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard. 

Hij kwam om ons te redden uit de duisternis 

en ons te vullen met de straling van zijn licht. 

De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af. 

Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons 

het licht dat onze verduisterde ogen verlicht. 

Zijn glorie schijnt op de wereld 

en verlicht de diepten van de afgrond. 

De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen, 

en de poorten van Sheol zijn gebroken. 

Wezens die in de duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht. 

De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben. 

Hij brengt redding en schenkt ons leven. 

Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte. 

Hij zal terugkeren in glorieuze pracht 

en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken. 
 

Schriftlezing Efeziërs 5 vers 8-14 (Lector) 

8 want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de 

kinderen van het licht. 9 Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 10 

Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de 

duisternis maar ontmasker die juist, 12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk 

voor woorden. 13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14 en alles wat 

openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, 

en Christus zal over u stralen.’ 

  

Cantors zingen Lied 871: 1 en 4 

 

1 Jezus zal heersen waar de zon 

   gaat om de grote aarde om, 

   de maan zijn lichte banen trekt, 

   zover het verste land zich strekt. 

4 Laat loven al wat adem heeft 

   de koning die ons alles geeft. 

   O aarde om dit nieuw begin 

   stem met het lied der engelen in.
 

Schriftlezing Matteüs 2 vers 1-12 (V1) 

1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er 

magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de 

Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij 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.”’ 7 

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer 

de ster zichtbaar geworden was, 8 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 eer te bewijzen.’ 9 Nadat 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. 10 Toen ze dat zagen, werden ze 

vervuld van diepe vreugde. 11 Ze 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. 12 Nadat ze in een 

droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route 

terug naar hun land. 
 

Cantors zingen als antwoord op de evangelielezing Lied 339a 

Overdenking  

 

Meditatief muzikaal moment 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea in de traditie van de Oosterse Kerken 

 

V1 Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

A Schepper van hemel en aarde,  van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 
 

V1 en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 

A geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, 

 waarachtig God uit waarachtig God, 

 geboren, niet geschapen,  

 één van wezen met de Vader, 

 en door wie alles is geworden; 

V1 die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel 

A en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria 

 en is mens geworden, 

V1 die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 

 geleden heeft en begraven is, 

A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 

 is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, 

V1 en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, 

 en aan zijn rijk zal geen einde komen; 
 

A en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, 

 die uitgaat van de Vader, 

V1 die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 

 die gesproken heeft door de profeten. 
 

A En één heilige, katholieke en apostolische kerk. 

V1 Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 

A En wij verwachten de opstanding van de doden 

 en het leven in de wereld die komt.  Amen. 



Het licht van Christus delen 

V1 We zouden zo graag hier vanmorgen aan de aanwezigen hebben gevraagd om een licht 

aan te steken en dat hier in de kerk te verspreiden. Dat zal vanmorgen niet gaan. Misschien heeft 

u al een kaars thuis aangestoken. En anders kunt u dat als nog doen onder het gebed dat al deze 

lichten verwijzen naar de aanwezigheid van Christus. Hij is aan ons geopenbaard en zijn licht 

schijnt op ons. Zoals de wijzen de ster volgden naar Betlehem, zo komen wij vandaag in dat licht 

samen en bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. Mag ons leven een lichtend getuigenis 

zijn van Christus, opdat anderen Hem zullen leren kennen.  

 

Meditatief muzikaal moment 

 

Voorbeden 

V1 Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor God,  

 die Vader, Zoon en heilige Geest is: 

L  De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te brengen en namen speciale geschenken 

mee uit hun culturen en landen. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen 

wereldwijd in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie: Heer, help ons om deze schatten te 

bewaren, vooral daar waar de aanwezigheid en het voortbestaan van christenen wordt bedreigd 

door geweld en onderdrukking. Versterk de banden van eenheid en de onderlinge liefde tussen 

onze kerken en help ons om samen te werken en te getuigen van uw heilige Naam.  

A  Heer, hoor ons gebed 

L De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle volken en mensen uit verschillende 

naties en religies kwamen het kind aanbidden. Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en 

dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Heer, geef ons nederigheid en geduld om 

met respect met anderen mee te gaan op hun reis. 

A Heer, hoor ons gebed. 

L De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug.  

 Wij bidden voor onze kerken in een wereld die in verandering is: Heer, help ons nieuwe en 

creatieve manieren te vinden om U te volgen en van U te getuigen, opdat de wereld zal geloven.  

A Heer, hoor ons gebed. 

L Maria, Jozef en Jezus gingen als vluchteling door de woestijn naar Egypte. Wij bidden voor 

alle vluchtelingen en ontwortelde mensen waar ook in de wereld: Maak ons geschikt, Heer, om 

gastvrijheid te tonen en een warm welkom te geven aan hen die van huis en haard verdreven zijn 

en een veilige haven zoeken. 

A Heer, hoor ons gebed. 

L De eerste jaren van het leven van de Heer werden gekenmerkt door geweld tegen en 

doodslag van kinderen op bevel van de wrede heerser Herodes.  

 Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen waar het geweld voortduurt en daar onder 

lijden: Inspireer ons om onophoudelijk onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te 

beschermen. Geef ons de moed weerstand te blijven bieden tegenover tirannie en 

onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk te zoeken. 

A Heer, hoor ons gebed. 

 

L en V1 Overige gebedsintenties (vanuit de plaatselijke gemeenschap) 

V1 Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en het leven is, en die ons 

geleerd heeft te bidden: 

 

 

 

 

 

 

 



Onze Vader (oecumenische versie):  

A 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. 

 

Inzameling van de gaven 

 

Luisteren naar Lied GvL 601 / Liedboek 496) 1 en 2 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xCJJWcY5pxc 

 

1 Een ster ging op uit Israël  

   na duizend en één nacht. 

   Een oud verhaal werd doorverteld, 

   een lied klonk onverwacht. 

   Dit was het uur van onze God, 

   een mensenzoon gelijk, 

   die onze naam draagt en ons lot -- 

   die nacht begon zijn Rijk 

2 De herders hebben het gezien 

   in de geboortestal: 

   daar was het vrede en sindsdien 

   zingt elk dat overal. 

   Daar was het leven argeloos, 

   verlosten waren zij. 

   Dor hout ging bloeien als een roos 

   woestijn werd tot een wei.
 

Zending en zegen (gebaseerd op Efeziërs 5 en 6) 

V1 Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het licht brengt goedheid,  

gerechtigheid en waarheid voort.  

 Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. 

 Laten wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over ons schijnen.  

 

V2 Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en de Heer Jezus Christus.  

 Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben voor onze Heer Jezus Christus. 

 Amen 

 

 

 
 


