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Oecumenische kerkdienst
in het kader van de
Internationale Week van Gebed
voor de Eenheid van de christenen
op zondag 16 januari 2022
in de Ontmoetingskerk
Thema: Licht in het duister
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Lied: GvL 446 / NLB 513
Rejoice: 1 en 2
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

ALLEN: 3 en 4
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.
4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.
Korte inleiding bij het thema van de dienst
Gebed, afgesloten met
v: En wij bidden samen:
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.
Korte stilte…
v: En wij wenden ons tot U om U te eren en te aanbidden
en om onze tekortkomingen voor uw Aangezicht uit te spreken.
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.
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 enig
ware Koning is.
A: Wij danken U, Heer.
v: 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 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.
A: Dat belijden wij.
STILTE
v: 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
v: 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.
STILTE
Wij ZINGEN: Lied 301-A
1. Ky-ri-e e-le-i-son
Chris-te e- le- i-son
Ky-ri-e e-le-i-son
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 305
Rejoice: de verzen 1 en 2
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2.

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

ALLEN: vers 3
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Psalm 8 in beurtspraak
v: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde.
A: Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

v: Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
A: wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?
V: U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
A: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde.
Lied 681
Rejoice: één maal
1. Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.
ALLEN: één maal
1. Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.
Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1 t/m 7
Korte overdenking
Lied 285, door Rejoice
1. Het licht is ons voorgegaan
en straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.
2. Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 5: 8 t/m 14
Acclamatie: Lied 338-B
Evangelielezing: Matthéüs 2: 1 t/m 12
ALLEN: Lied 339-A
voorzang. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Allen
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Korte overdenking
Muzikaal intermezzo: blokfluit (improvisatie)

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
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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;
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.

Voorbeden met acclamatie, door Rejoice gezongen
V1: Met geloof en vertrouwen komen wij in gebed voor God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Nu volgen de voorbeden in zes delen,
telkens afgesloten met de acclamatie:
V2: …. Zo bidden wij zingend - door Rejoice:
Luister naar ons roepen, verhoor ons gebed!
O luister naar ons roepen, verhoor ons gebed!
(Compositie van Annemiek Vogels)
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 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.
Vredewens, met door Rejoice gezongen:
Dona nobis pacem! (Geef ons vrede!)
Aandacht voor de collectedoelen
De gezongen zegenbede, GvL 344
Voorgangers:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht
over u, en geve u vrede.
ALLEN, met Rejoice vierstemmig:
Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons.
Doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Gesproken zegenwoorden door diaken Jan Foesenek.
Lied: GvL 601 / NLB 496
Rejoice: vers 1
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.

ALLEN: verzen 2 en 3
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.
3. 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.

Orgelspel

Aan deze viering werd meegewerkt door o.a.:
diaken Jan Foesenek en dominee Wim Lolkema, voorgangers
mw. Corrie Hamers, lector en mede-voorganger
mw. Marlies Blesgraaf, lector
cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels
dhr. Piet de Kam, organist

