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Welkom door het Oecumenisch Beraad Odijk 
 
De Corona kaars wordt aangestoken  
 
(we gaan staan) 
 
Openingslied: Als alles duister is 
t. Onbekend / m. Jacques Berthier, dans nos obscurités 

 
 
Bemoediging en groet  
 
V In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige 

Geest. De vrede van de Heer is met u. 
A  Zijn vrede ook met u. 
(we gaan zitten) 
 
Inleiding op het thema van de viering  
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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 enige ware 
koning is. 

A  Wij danken U, Heer. 
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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: 

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. 
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. 
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. 
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. 
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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: In Christus is noch west noch oost  
t. John Oxenham, vert. J.W. Schulte Nordholt / m. A.R. Reinagle 

 
 

1. Tot ieder hart, dat Hem behoort,  
met Hem gemeenschap vindt. 
'H�GLHQVW�DDQ�+HP�LV�¶W�JRXGHQ�NRRUG� 
dat allen samen bindt.  

 
2. Geliefden, sluit u dan aaneen,  

vanwaar en wie ge ook zijt;  
als kinderen om uw Vader heen  
en Christus toegewijd. 
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3. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd,  
in Hem is zij vertroost. 

 
Leeskaarsen worden aangestoken 
 
Openingsgebed  
 
Goede God, 
Hier zijn wij, 
in de kerk, 
thuis in onze huizen, 
en verbonden met zoveel mensen wereldwijd. 
God, nu we de Bijbel open slaan 
bidden we om Uw licht, 
de ster van Bethlehem: 
dat dat licht doorbreekt in ons hart 
en mag stralen naar anderen, 
in goede woorden en in warme daden. 
Amen. 
 
Moment met de kinderen  
(de kinderen mogen aan het kinderwerk) 
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DIENST VAN HET WOORD  
 
Eerste lezing: Efeziërs 5:8-14 (NBV 21) 
Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en 
waarheid. 10Onderzoek wat de wil van de Heer is. 11Neem 
geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis 
maar ontmasker die juist, 12want wat daar in het verborgene 
gebeurt, is te schandelijk voor woorden. 13Maar alles wat 
door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, 14en alles 
wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 
µOntwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.¶    
 
V  Woord van de Heer 
A  Wij danken u God 
 
Lied: Het volk dat in duisternis gaat  
t. Huub Oosterhuis / m. Antoine Oomen 
 
Het volk dat in duisternis gaat 
zal aanschouwen groot licht. 
Die wonen in schaduw van dood 
over hen op gaat het licht. 
Zij zullen lachen en juichen 
als op de dag van de oogst. 
 
Evangelielezing: Mattheus 2: 1-12 (NBV 21) 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de 
regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het 
Oosten in Jeruzalem aan. 2=H�YURHJHQ��µ:DDU�LV�GH�NRQLQJ�
van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk 
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zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
DDQELGGHQ�¶ 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. 5µ,Q�
%HWOHKHP�LQ�-XGHD�¶�]HLGHQ�]H�WHJHQ�KHP��µZDQW�]R�VWDDW�KHW�
geschreven bij de profeet: 6 
³(Q�MLM��%HWOHKHP�LQ�KHW�ODQG�YDQ�-XGD��EHQW�]HNHU�QLHt de 
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een 
leider voort die mijn YRON�,VUDsO�]DO�KRHGHQ�´¶ 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 vervolgHQV�QDDU�%HWOHKHP�PHW�GH�ZRRUGHQ��µ6WHO�
een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht 
zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om 
KHW�WH�DDQELGGHQ�¶ 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. 
 
V  Woord van de Heer 
A  Wij danken u  
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Lied: Hoe helder staat de morgenster  
t. / m. Philipp Nicolai, vert. J.W. Schulte Nordholt 
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2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 

Zoon van God, Maria 's zoon, 
een hooggeboren Koning. 
lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd 
hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 

 
3. Gij schittert als een edelsteen, 

mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 

 
Overweging  
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Lied: Komt ons in diepe nacht ter ore 
t. Huub Oosterhuis / m. 1543/Genève 1551 ± Psalm 118 

 
 
2.   

 
Geen ander teken ons gegeven 

 geen licht in onze duisternis 
 dan deze mens om mee te leven 
 een God die onze broeder is. 
 Zing voor uw God, Hij openbaarde 
 in Jezus zijn menslievendheid. 
 Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
 en alle vlees aanschouwt het heil. 



13 
 

Geloofsbelijdenis van Nicea  
(we gaan staan) 
 
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 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, 
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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. 
(we gaan zitten) 
 
Het licht van Christus delen  
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.  

 
Lied: Bright Star  
t. Elaine Cooke / m.: W.A. Mozart, bewerking Tom Parker 

 
Bright star of Bethlehem, shine your light on me. 
Lead thru the sparkling night, till my Lord I see. 
 
All time is standing still, yet I must endure. 
Long are the waery miles to the stable door. 
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Show me the trueway on to a newday. 
Wonderful glory for all the world to see. 
Shine down on me. Shine down on me. 
 
Strong is the light of joy journeying so far. 
Who can deny your call bright compelling star. 
 
Show me the trueway on to a newday. 
Wonderful glory for all the world to see. 
Shine down on me. Shine down on me. 
 
Cold night of Bethlehem, royal light aflame. 
Now and forevermore all shall know your name. 
 
Dankgebed en voorbeden van hoop  
 
Tot de goede God  
die zich aan ons geopenbaard heeft, 
bidden wij vol vertrouwen: 
 
Voor de herders van de Kerk: 
dat zij de wijsheid van de drie Koningen mogen bezitten 
en Gods liefde overal openbaren. 
Laat ons bidden. 
 
Om licht in het duister voor mensen die hun lot en 
zekerheden in de sterren proberen te lezen:  
dat zij houvast vinden bij het Kind in de kribbe. 
Laat ons bidden. 
 
Om licht in het duister voor mensen die de hele wereld 
afreizen om iets van die onzichtbare God te ontmoeten,  
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maar niet de kleine dingen in hun naaste omgeving zien 
waarin Hij zich openbaart: dat zij wijs mogen worden. 
Laat ons bidden. 
 
Voor mensen die de weg zijn kwijtgeraakt 
in onze ingewikkelde wereld:  
dat zij wijze mensen mogen ontmoeten 
die licht in het duister brengen in hun bestaan. 
Laat ons bidden. 
 
Voor alle mensen in onze dorpsgemeenschap, die door ziekte 
of tegenslag een moeilijke tijd doormaken, en voor hen die 
een dierbare moeten missen. 
Dat mensen steun vinden bij elkaar als licht in het duister. 
Laat ons bidden. 
 
Goede God, gedenk onze dierbare overledenen, vanmorgen 
met name« 
Dat zij allen in licht en vrede bij U mogen voortleven. 
Laat ons bidden. 
 
God, deze gebeden  
en dat wat leeft in de diepte van ons hart, 
we leggen het voor U neer.  
Wilt U het horen, wilt U het verhoren.  
Schenk ons uw Geest die ons kracht geeft  
voor een leven in vertrouwen op U.  
Dat bidden we U, door Christus, onze Heer. 
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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. 
 

Vredeswens  
 
Daar waar liefde is en vriendschap, 
daar is God in ons midden,  
daar leven mensen in vrede met elkaar.  
Wij bidden dat wij zulke mensen zijn  
en de weg van vrede gaan,  
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.  
Moge de vrede van God met ons zijn.  
Wenst elkaar de vrede... 
 
Mensen wensHQ�HONDDU�µGH�YUHGH�YDQ�&KULVWXV¶ op een wijze 
die past binnen de huidige Covid-19 maatregelen. 
 
Mededelingen  
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Collecte 
De eerste collecte is bestemd voor herstel van kerken in 
Syrië.In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder 
de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Er is 
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Door het 
herstellen van kerken, kunnen zij hulp bieden aan mensen, 
ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten. ,Q�UHJLR¶V�ZDDU mensen 
voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen 
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. 
Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 
betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de 
toekomst.  
 
De tweede collecte is bestemd voor het Oecumenisch Beraad 
Odijk. 
 
U kunt uw bijdrage voor deze collectes overmaken op 
rekening NL62 INGB 0000 1913 52 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. Odjik o.v.v. ³FROOHFWH Oecumenische viering 16-01-
2022´� 
 
Zegen en wegzending  
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. 

A  Laten wLM�RQWZDNHQ�XLW�RQ]H�VODDS�HQ�&KULVWXV¶�
licht zal over ons schijnen. 
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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. 

 
Slotlied: Nu wij uiteengaan 
t. Sytze de Vries / m. Christiaan Winter 
 

 
 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 

3. Voor alle mensen in deze stad: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
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De volgende oecumenische viering is op  

13 maart 2022 
 
 
 


