Openingslied God heeft het eerste woord (513: 1 en 4)
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Opening
V
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest.
A

Amen

Woord van welkom

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
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 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.
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. 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.

A

Maak ons één als wij komen 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.
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Lied: Komt allen tezamen (477: 3 en 5)
3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
5 Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
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. U scheidde het licht van de duisternis en U
plaatste tekenen aan de hemel om ons te tonen
wanneer de heilige dagen, maanden en jaren gevierd
moeten worden. 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.
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V

Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek hebt
gelaten, ondanks onze opstandige harten. U hebt uw
Zoon gezonden om onze duisternis te verlichten en
ons licht en onze redding te zijn. In Hem was het
leven, en dat leven was het licht voor alle mensen.
Zijn licht schijnt in de duisternis.

A

Wij loven U, Heer.

V

Wij aanbidden U, Heer, 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.

A

Wij aanbidden U, Heer.

V

Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld inzendt
om uw licht te weerspiegelen, in de verschillende
kerken en culturen. Door onszelf aan Hem te
schenken, getuigen wij dat Jezus de enige ware
koning is.

A

Wij danken U, Heer.

V

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:
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S

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.

Stilte
S

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.

A

Dat belijden wij.

Stilte
S

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
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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.

Stilte
V

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

A

Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Psalm 8 (coupletten 1 en 4)
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

4 Geen sterrenhemel houdt hem klein;
de mens mag vorst der aarde zijn.
Gij kroont hem als uw bondgenoot
en maakt hem bijna god’lijk groot.
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Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1-6
Het volk dat in het duister 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.

Lied Komt ons in diepe nacht ter ore (489: 1 en 3)
1 Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt.
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3 Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Schriftlezing: Efeziërs 5 vers 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.’
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Halleluja (Taizé 338b)
Halleluja, halleluja, halleluja. 3x

Schriftlezing: Matteüs 2 vers 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
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gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze zelf 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.

Halleluja (Taizé 338b)
Halleluja, halleluja, halleluja. 3x

Overdenking
Geloofsbelijdenis van Nicea
V

Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,

A

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

V

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,
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waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;
V

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,

V

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,

V

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 en de Zoon,

V

die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
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A

En één heilige, katholieke en apostolische kerk.

V

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.

Voorbeden
V

Een ster leidde de wijzen naar Christus. Vandaag
verwijst deze grote ster naar Christus aanwezigheid.
Hij is aan ons geopenbaard en zijn licht schijnt op ons.
Zoals de wijzen deze ster volgden naar Betlehem, zo
komen wij vandaag onder deze ster samen, wij
voegen onze eigen sterren toe aan de hemel en
bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. Mag
ons leven een lichtend getuigenis zijn van Christus,
opdat anderen Hem zullen leren kennen. 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 speciale geschenken uit hun culturen en
landen aan te bieden. 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, vooral
in gebieden van de wereld waar de aanwezigheid en
het voortbestaan van christenen wordt bedreigd door
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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.
A

Heer, hoor ons gebed.

L

De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle
volken, stammen en talen, waardoor mensen uit
verschillende naties en religies bijeenkwamen om het
heilige kind te 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

Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij
met blijdschap vervuld. Hemelse Vader, help ons onze
ogen altijd op Hem gericht te houden, zodat wij niet
verdwalen; geef dat wij altijd in Hem onze vreugde
vinden, en de vreugde delen met de mensen en
volken om ons heen.

A

Heer, hoor ons gebed.

L

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

Heer, hoor ons gebed.

L

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als
vluchteling door de woestijn naar Egypte. 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 een warm welkom te geven aan hen die een
veilige haven zoeken.

A

Heer, hoor ons gebed.

L

De eerste jaren van het leven van de Heer werden
gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel
van de dictator Herodes.
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.

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:
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Onze Vader
V

Laten wij nu samen bidden met de woorden die Jezus
ons zelf gegeven heeft:

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.

15

Lied: Soms groet een licht van vreugde (910: 1 en 2)
1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.
2 Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Zending en zegen | gebaseerd op Efeziërs 5 en 6

V

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

V

Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de
duisternis.
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A

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

V

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.
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