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Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022
staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van
Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst
naar Jezus. De Raad van Kerken in Nederland en
MissieNederland maken vandaag het thema van de jaarlijkse
gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse
gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding
van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin
het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster
zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan
Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen
worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen
te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter
moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het
belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”
Collecte. De Raad van Kerken heeft als collectedoel gekozen
voor de campagne voor kinderen in vluchtelingenkampen in
Griekenland van Kerk in Actie.
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer
NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Aktie,
bestemming Kinderen in Griekenland.
Livestream: https://www.vitus.nl/kerk-tv/

De voorgangers en andere deelnemers komen in processie
binnen. (Allen staan)

Welkom
Oproep tot aanbidding
V
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest.
A
Amen
V
Broeders en zusters, samen met medegelovigen uit de
vier windstreken van de aarde, bidden wij vandaag voor
de zichtbare eenheid van de Kerk. Deze wereldwijde
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 ook wij onze
ogen richten op de ster die in het oosten gezien is en
ons daardoor laten leiden.
Laten wij met dankzegging en vreugde voor Gods
aangezicht komen in het besef dat God de duisternis kan
verdrijven met Zijn licht. Ja, dat wij en onze
gemeenschappen een licht mogen zijn dat anderen leidt
naar Jezus de Verlosser.
V
Eer aan U, almachtige Vader, want U hebt Uzelf
geopenbaard in uw schepping.
U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.
En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons.

A

Maak ons één zoals wij komen van waar dan ook, uit
het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het
Westen, mannen en vrouwen, oud en jong, om voor U
te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse
koning. Amen.
(Allen gaan zitten)

Lied: God heeft het eerste woord (LB 513)
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Lofprijzing en schuldbelijdenis
V

Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van hemel
en aarde. Want U gaf de lichten hun plaats aan de
hemel.

A

U scheidde het licht van de duisternis en U plaatste
tekenen aan de hemel.
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.
Wij prijzen en verhogen U, Heer.

Stilte
V

Maar wij hebben ook vaak gehandeld uit eigenbelang
tegenover anderen. 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 wantrouwen gezaaid.
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.

Stilte
V

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.

V

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

A

Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Lied: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam(LB 8c)
Refrein: 1 voorzang, 2 allen

Voorzang:
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.
Allen: refrein
Voorzang:
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.
Allen: refrein
Voorzang:
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.
Allen: refrein
Voorzang:
Schapen en runderen, alles en alles,
en ook de dieren in het vrije veld,
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
al wat er wandelt op paden van het water.

Allen: refrein

Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1 – 6a
Lied: Jezus, u bent het licht in ons leven (Taizé 60)

Schriftlezing: Efeziërs 5 vers 8-14
(Allen gaan staan)
We begroeten het evangelie zingend
338b)

Halleluja (3x ) (LB

Schriftlezing: Matteüs 2 vers 1-12

We stemmen zingend in met het evangelie Halleluja (1x)

(Allen gaan zitten)

Overdenking
Orgelspel
(Allen gaan staan)

Geloofsbelijdenis van Nicea in de traditie van de
Oosterse Kerken
V
A
V
A

Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
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;

V
A

V
A

V

A

V

A
V
A

die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt. Amen.

(Allen gaan zitten)

Voorbeden
V

Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor
God, die Vader, Zoon en heilige Geest is:
Wij bidden vandaag voor alle christelijke
gemeenschappen over de hele wereld in al hun
verscheidenheid van eredienst en traditie: Heer, help
ons om deze schatten te bewaren.

Dat vragen wij vooral voor gebieden in de wereld waar
de aanwezigheid en het voortbestaan van christenen
wordt bedreigd door geweld en onderdrukking. Versterk
de banden van eenheid en onderlinge liefde tussen onze
kerken en help ons om samen te werken en te getuigen
van uw heilige Naam.
Laat ons bidden:
A

Heer, hoor ons gebed

V

De geboorte van Jezus is goed nieuws voor alle volken.
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. Laat ons bidden:

A

Heer, hoor ons gebed

V

Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende
wereld: Heer, help ons nieuwe en creatieve manieren te
vinden om U te volgen en van U te getuigen, opdat de
wereld zal geloven.
Laat ons bidden:

A

Heer, hoor ons gebed.

V

Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde
mensen in deze wereld: Rust ons uit, Heer, om
gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard
verdreven zijn, en om een warm welkom te geven aan
hen die een veilige haven zoeken.
Laat ons bidden:

A

Heer, hoor ons gebed

V

Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de
wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen
ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden
onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te
beschermen.
Geef ons de moed staande te blijven tegenover tirannie
en onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk
te zoeken. Laat ons bidden:

A

Heer, hoor ons gebed.

V

Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid
en het leven is, en die ons geleerd heeft te bidden:

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 (LB 496)
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.
Gij Morgenster en Mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
U allen even na, dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zending en zegen (Allen staan)

