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Begroeting
V
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
A
Amen
Vredesgroet
V
Aan het begin van deze gebedsweek van de eenheid onder de christenen
groeten wij u allen, hier aanwezig, en met ons verbonden via de livestream, in
naam van de God van vrede.
Moge Gods licht van vrede ons hart verlichten, en ons geleiden op de weg naar
vrede.
Oproep tot aanbidding
V
Broers en zussen, samen met medegelovigen uit de vier windstreken van de
aarde, bidden wij vandaag voor de zichtbare eenheid van de Kerk. Deze viering
tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar
voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zich laten
inspireren door het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals
beschreven in het Evangelie volgens Matteüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
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.
V

Eer aan U, Liefdevolle en Barmhartige, 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.
Als geschenk bieden wij Hem onszelf aan. En wij vragen: wees met uw heilige
Geest onder ons.

A

Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en
het Westen, om voor U te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse
koning. Amen.

Lied: Psalm 8a (LB2013): Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam

Lofprijzing en schuldbelijdenis
V
Wij prijzen en verhogen U, Eeuwige, schepper van hemel en aarde. Want 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!
A
Wij prijzen en verhogen U, Eeuwige.
V
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V

Wij loven U, omdat U ons nooit in de steek laat. U hebt uw Zoon gezonden om
uw licht te brengen in onze duisternis. In Hem was het leven, en dat leven was
het licht voor alle mensen. Zijn licht schijnt in de duisternis.
Wij loven U.
Wij aanbidden U, omdat U ons vergezelt in de chaos van ons leven, door de
kracht van uw heilige Geest.
U verlicht ons levenspad en geeft wijsheid en geloof, midden in een wereld die
vol is van leugen en twijfel.
Wij prijzen en aanbidden U.
Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld inzendt om uw licht te
weerspiegelen, in de verschillende kerken en culturen.
Wij zeggen U dank, o Eeuwige.
Mogen 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:
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.
Dat belijden wij.

Wij hebben egoïstisch 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 het zaad van wantrouwen gezaaid.
Dat belijden wij.

Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en geslacht.
In vele oorlogen wereldwijd, hebben wij de naam van Jezus misbruikt.
Vergeef al deze daden en gedachten, Heer, nu wij tot U komen met berouw in
ons hart.
Dat belijden wij.

Barmhartige en Eeuwige, U hebt U zoon Jezus naar de wereld gestuurd als een
teken van uw ontfermende liefde. Ontferm U ook nu over ons, vergeef onze
zonden en vorm ons om tot ware naamgenoten van uw Zoon, opdat uw licht in
ons zal stralen ter bemoediging en hoop in onze onrustige wereld.

V
A

De liefdevolle God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft
onze zonden.
Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Loflied: Lof zij de Heer, de almachtige Koning ter ere

(LB 2013 lied 868, 1, 2 en 5)

Gebed

DIENST VAN HET WOORD
Lezing uit de profeet Jesaja 9,1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker
wonen worden door een helder licht beschenen.
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.
Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder,
de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die
dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De Heer van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.
L.
Woord van de Heer
A.
Wij danken God.
Lied: Uit uw hemel zonder grenzen, GvL 530, verzen 1-3
Lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze 5,8-14
Eens was u duisternis maar nu bent u licht,
nu u de Heer toebehoort.
Ga de weg van de kinderen van het licht.
Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Onderzoek wat de wil van de Heer is.
Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die
juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 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.’
L.
Woord van de Heer
A.
Wij danken God.
Lied: Uit uw hemel zonder grenzen, GvL 530, verzen 4+5

Evangelielezing: Matteus 2,1-12
Toen Jezus geboren was, in Betlehem inJudea, tijdens de regering van koning
Herodus, 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.
L.
Woord van de Heer
A.
Wij danken God.
Overweging
Orgelmuziek: Psalm 8 II (GvL): Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
Geloofsbelijdenis
Voorganger:
Ik geloof in God,
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.
Allen:
Ik geloof in de mensen
geschapen naar Gods beeld:
niet voor onrecht en dood, niet voor angst en geweld,
maar voor het geluk geboren en om lief te hebben.
Voorganger:
Ik geloof in die ene mens, Jezus van Nazaret,
die in opstand is gekomen tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt en het licht ontneemt.

Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
in de kracht van zijn liefde.
Allen:
Daarom wil ook ik opstaan uit mijn eigen duisternis,
en Jezus volgen in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen,
tot alles is voltooid en wij leven in vrede.
Voorganger
Ik geloof in de kracht van Gods heilige Geest,
die mensen in beweging brengt voor gerechtigheid en vrede,
om te werken aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Allen
Ik geloof dat ook ik met de hulp van de heilige Geest
kan bouwen aan Gods koninkrijk op aarde
en kan bijdragen aan het geluk van een ander mens.
Amen.
Het licht van Christus delen…
Voorbede
Onze Vader
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.
Lied: Een ster ging op uit Israël, GvL 601, verzen 1+3
Zending en zegen
Gods tedere licht
mag u vergezellen
in het nieuwe jaar.
Gods zachte licht
mag u omringen
bij dag en bij nacht.
Gods lieve licht
mag u bemoedigen
en behoeden
gedurende het nieuwe jaar.
Moge Gods ons allen tot zegen zijn
om als licht te zijn in de wereld en voor elkaar.
Allen: Amen.

