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Openingslied: Nu daagt het in het Oosten (LB 444)
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.
De zonne, voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus 't eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Begroeting en inleiding
V In de naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige
Geest.
A Amen
V Broeders en zusters, 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.
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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.

Lied: Uit het duister hier gekomen (GvL strofe 1,3)
Uit het duister hier gekomen
Mensen van de wereldnacht
Onbestemd verward in dromen
Niet vermoedend wie hen wacht
Zoekend of een woord opgaat
Als een ster van dageraad
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Gij die nieuw zijt alle dagen
Bron en hartslag van de tijd
Kunt Gij een moment verdragen
Dat Gij niet mijn toekomst zijt?
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’
En ‘de dood zal niet meer zijn’.

Aansteken kaarsen
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 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.
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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.
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: Psalm 8b (GvL)
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
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Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Gebed
Aandacht voor de deelnemende kerken
Openen van de schrift
Eerste lezing Efeziërs 5 vers 8-14
Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw
bestaan de in 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 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.’
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Tussenzang: Zo vriendelijk en veilig als het licht (LB 221)
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
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Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Evangelielezing: (Matteüs 2 vers 1-12)
Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de
regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in
Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning
van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en
zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 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 eer te bewijzen.’
Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg,
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. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van
diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind
met Maria, zijn moeder, Ze wierpen zich neer om het eer te
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bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden
en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre.
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar
Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug
naar hun land.
Zo spreekt de Heer – Wij danken God

Acclamatie (LB 339A)

U komt de lof toe, u het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen

Overweging
Stilte
Geloofsbelijdenis (staand)
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;
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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.

Voorbeden

Na iedere voorbede wordt er gezongen:
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

Onze vader (staand)
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 vezoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Zegen en wegzending
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Slotlied: Een ster ging op uit Israël (LB 496)
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.
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.
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.
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