
Oecumenische Viering bij de start van de Week van Gebed 2022 
onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Zeist 
zondag 16 januari om 10.00 uur online vanuit de Oosterkerk 
thema: ‘Licht in het duister’ 
ontleend aan de Raad van Kerken in het Midden Oosten, aangereikt in het voorbereidingsboekje 
voor viering & gebed van MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland 
 
voorgangers: Stefan Bernhard, Tineke Dronkert, Henk Jansen en Peter Sodaar 
muziek: Niels Fischer (orgel/vleugel), zang: 
techniek: Rob Proost (beeld/uitzending), Margot Veerkamp (beamer), Pieter Feddema (geluid) 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Kaars aansteken 
 
Oproep tot aanbidding  
V In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
A Amen 
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 hebbend 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 Zuiden, uit het Oosten en Westen, mannen en 
vrouwen, oud en jong om voor U te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse koning. 
Amen. 
 
Lied: ‘Samen in de naam van Jezus’ 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de Geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

Lofprijzing en schuldbelijdenis  
V Wij prijzen u God, schepper van hemel en aarde, want u gaf de lichten een plaats aan de hemel en 
scheidde het licht van de duisternis 
A wij prijzen en verhogen u Heer 
V wij loven u omdat uw Zoon gezonden werd om onze duisternis te verlichten. In hem was het leven, 
en dat leven was het licht voor alle mensen 
A Wij loven u Heer 
V Wij aanbidden u omdat u door de kracht van uw Geest ons levenspad verlicht 
A Wij aanbidden u Heer 



V Wij danken u omdat u ons de wereld inzendt om uw licht te weerspiegelen in verschillende kerken 
en culturen 
A wij danken u Heer 
(stilte)  
V Wij belijden dat wij vaak voor de duisternis kozen, dat wij uw goede schepping verminkt hebben en 
haar bronnen verspild door onze consumptiedrang 
A Dat belijden wij 
V Wij hebben egoïstisch gehandeld, en vonden onze eigen behoeften en verlangens belangrijker dan 
onze inzet voor gerechtigheid 
A Dat belijden wij 
V Wij hebben muren gebouwd tussen onszelf en anderen, het zaad van wantrouwen gezaaid, 
mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en geaardheid. 
A Dat belijden wij 
V Ontferm u over ons, vergeef onze zonden en vorm ons naar het beeld van uw Zoon 
 (stilte)  
V God hoort ons gebed, ontfermt zich over ons en vergeeft ons 
A Wij danken God! Amen 
 

Psalmgebed 
Lied 27a ‘De Heer is mijn licht’  
 
Refrein: De Heer is mijn licht, 
mijn licht en mijn redding, 
waarom nog angst? 
Waarom nog angst? 
De Heer is mijn licht, 
mijn licht en mijn redding, 
waarom ben ik nog bang? 
 
1 Als de kwade machten mij besluipen, 
als mijn lijf en leden zijn bedreigd, 
vijanden staan klaar om te overwinnen. 
Kijk ze vallen, languit! (refrein) 
 
 

2 Trok een leger tegen mij ten strijde, 
dan nog zou ik leven zonder vrees. 
Oorlog tegen mij? In de razernij 
zal ik bij hem veilig zijn! (refrein) 
 
3 Eén ding zal mijn ziel het meest verlangen: 
altijd mogen wonen in Gods huis; 
elke dag opnieuw open voor zijn schoonheid, 
als ik Hem daar ontmoet. (refrein) 
 
4 Komt het kwaad, dan zal Hij mij beschermen, 
laat mij schuilen, zet mij op een rots. 
Ik sta in mijn kracht, boven alle dreiging 
en ik juich en ik zing: (refrein) 

Kindermoment  
 

Schriftlezing: Matteüs 2,1-12   
 
1Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er 
magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 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.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij 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.”’ 7Daarop riep 
Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 
geworden was, 8en 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.’ 9Nadat 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. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11Ze 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. 12En 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. 
 
Lied 518:1 ‘Hoe helder staat de morgenster’ 
 
Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, vriendelijk, 
schoon en heerlijk, zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, stralend, vorstelijk verheven. 
 

Overdenking  
 

Muziek 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea (in de traditie van de Oosterse Kerken)  
 
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, 
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 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 begravenis, 
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, 
V 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. 
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. 
 

Het licht van Christus delen 
 
GvL 538 / NLB 834 ‘Vernieuw Gij mij o Eeuwig Licht’  
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 



 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 

Voorbeden  
Telkens beantwoord met 
V … 
A Heer, hoor ons gebed 
 
Oecumenisch Onze Vader  
 
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. 
 

Mededelingen: 
Bloemengroet 

Collecte voor de Raad van Kerken 
 
Scan de QR-code om te betalen. Gebruik de Camera App op je telefoon. De QR-code is geldig tot 3 
januari 2024. 
 

 
 
Of via : https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RiA_KE15TmSQOv0lEMgMsg 
 
Lied 967:1,3,6 ‘Zonne der gerechtigheid’  
 
1 Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm u, Heer. 
 

3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 
 

6 Laat ons zo uw heerlijkheid 
zien in deze donkere tijd, 
opdat wij nu en voortaan 
trouw U ter beschikking staan. 
Erbarm u, Heer. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RiA_KE15TmSQOv0lEMgMsg


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

Muziek 


