Oecumenische Viering
Licht in het duister
Week van gebed voor de eenheid, Raad van Kerken
het thema van deze viering
is voorbereid door Christenen in het Midden-Oosten

Almelo, De Bleek, 16 januari 2021
en in vele huiskamers meegevierd
voorgangers:
Mgr. Alphons Woolderink van de St Jorisparochie
da. Monica Schwarz van De Bleek
lectoren:
Ineke Munter van de Grote Kerk
Elly Nekeman van de Doopsgezinde Gemeente Twente
zangers: Aafke Hagens en Ans Pinxteren
organist: Gosse Boonstra
kerkenraadslid van de zondag: Chris Meier

Welkom en inkeer
- welkom door het kerkenraadslid van de zondag
- openingslied (staande): we zingen samen LB lied 969: 1 en 2

Tot ieder hart dat Hem behoort
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
- groet en bemoediging:
v: Eeuwige, God van liefde
a: WE KOMEN UIT VERSCHILLENDE KERKEN EN TRADITIES
IN DIT UUR BIJEEN.
v: Bevrijder van mensen, God met ons,
a: WE KOMEN MET AL ONZE VERSCHILLEN,
OP ZOEK NAAR GEMEENSCHAP EN GEZAMENLIJKHEID.
v: Geest van eenheid, schakel van leven,
a: WE KOMEN OM TE DELEN WAT WE HEBBEN EN WIE WE ZIJN.
v. In uw naam, God van leven, licht en liefde.
a: WIJ ONTSTEKEN HET LICHT OM TE BEWAREN, WAT HIJ ONS GAF.
v: Laten de stralen van zijn liefde in dit huis schijnen,
en op al die plekken waar mensen met ons verbonden zijn
a: DE STRALEN VAN ZIJN LIEFDE,
LATEN ZE AANSTEKELIJK ZIJN VOOR ALLEN
HIER BIJEEN ÉN ELDERS MET ONS VERBONDEN.
iedereen gaat zitten
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- de twee tafelkaarsen worden aangestoken
en de zangers zingen: LB lied 513: 1 GVL 446

- woorden ter inleiding
- kyriegebed:
met de woorden van Christenen uit het Midden-Oosten
- lofprijzing, de zangers zingen daarin een lied uit Taizé:
v:

Wij prijzen U, schepper van hemel en aarde, want U gaf de lichten
hun plaats aan de hemel en scheidde het licht van de duisternis. U
bezaaide de nacht met sterren. Het uitspansel roemt het werk van uw
handen.
Wij loven U Heer omdat U uw zoon hebt gezonden om onze
duisternis te verlichten en ons licht en onze redding te zijn. Zijn licht
schijnt in de duisternis.

v:

Wij leven In een wereld vol leugen en twijfel. Door de kracht van uw
Heilige Geest verlicht U ons levenspad en geeft U wijsheid en geloof.
Wij danken U Heer omdat U ons de wereld inzendt om uw licht te
weerspiegelen in de verschillende kerken en culturen.

v:
z:

Laudate omnes gentes …
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Horen en verstaan
- we zingen psalm 8 C: 2 en 3
de vicaris de coupletten, de zangers het refrein:

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.
zangers: Heer onze Heer …
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,
zangers: Heer onze Heer …
- we lezen Jesaja 9: 1-5
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.
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- we zingen: lied 601: 1 en 2

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft,
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren
licht, laatste woord van Hem die leeft.
- we lezen uit de brief aan de Efeziërs 5: 8-14, NBG vertaling
Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt 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
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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.’
- we zingen: LB lied 1005: 1, 2 en 5
coupletten solo door Monica, refrein door de zangers
Zoekend naar licht, hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de de donkre nacht.

Zoekend naar rust, zijn wij vol zorgen, zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten, zo wordt uw stem gehoord.
zangers: Christus ons licht
Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.
zangers: Christus ons licht
- we lezen Matteus 2: 1-12 uit de Willibrord vertaling
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning
Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze
vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben
zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’ Toen
koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en
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wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden
hem: ‘In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet:
Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van
Juda,want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn
volk Israël.’
Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar
de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Betlehem
met de woorden: ‘Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het
gaan huldigen.’ Toen ze de koning aangehoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze
bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen,
werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis
binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën
en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem
goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom
gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de
wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
- de zangers zingen: GVL 637: 1 en 3
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Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft dat Gij redt morgentaal in onze oren
hemel op ons hoofd gezet
ogenwenkend woord van U
nieuwe getijde dat is nu.
- overdenking
- meditatieve orgelmuziek
- geloofsbelijdenis:
delen uit de geloofsbelijdenis van Nicea,
in de traditie van de Oosterse kerken,
afgewisseld met een eigentijdse geloofsbelijdenis door het kerkenraadslid
v:

Wij geloven in één God, de almachtige vader
schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

k: Ik geloof in God die woont bij de mensen
die vrede en liefde uitdeelt
voelbaar in de ontmoeting van mens tot mens.
v: Wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
k: Ik geloof in Jezus Christus
die ons Gods droom van vrede en gerechtigheid
voorleefde en vasthield tot het eind.
v: Wij geloven in de heilige Geest
die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
die gesproken heeft door de profeten
k: Ik geloof dat Gods Geest ons kracht geeft
om het donker van ons leven
te boven te komen
en op te staan in het licht.
v: Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
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En verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld
die komt.
k: Ik geloof dat God wacht op ons,
op brood dat gebroken en gedeeld wordt,
op een gebaar van vergeving en een woord van vriendschap.
- beaamd met een lied van Reinier Kleijer, melodie lied 840, door de zangers

Gebeden en gaven

- gebeden met:
v: zo bidden wij:
a: DOE UW LICHT OVER ONS OPGAAN
EN MAAK ONS KINDEREN VAN HET LICHT.
en besloten met het gebed dat in alle tijden, plaatsen, kerken gebeden
wordt, het 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.
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- collecte voor het werk van de Raad van Kerken Nederland

Uitzending en zegen
- slotlied: we zingen samen lied 970: 1, 2 en 3

Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.
Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,
wij zijn één in Christus.
- zending en zegen: (naar Efeziërs 4 en 5)
v: Ga heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het licht
brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort. Laten we daarom
geen deel hebben aan de onvruchtbare werken van de duisternis
a: LATEN WIJ ONTWAKEN UIT ONZE SLAAP
EN CHRISTUS’ LICHT ZAL OVER ONS STRALEN
v: Wees goed voor elkaar en vol medeleven, ga de weg van de liefde
a: WIJ WILLEN ONZE DAGEN GOED GEBRUIKEN
v: Moge vrede, liefde en geloof met jullie zijn,
de vrede van de barmhartige en liefdevolle God,
Vader, Zoon en Heilige Geest
a: AMEN
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kijk ook eens op:

www.raadvankerkenalmelo.nl

God, laat uw ster
in ons leven schijnen.
Help ons om zelf een licht
van hoop te zijn.
Zet ons hart
in vuur en vlam
zodat uw liefde ons
en anderen
met warmte omringt.

maak je gift voor het werk van de Raad van Kerken over
via het bekende rekeningnummer van de PGA
o.v.v. Raad van Kerken
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