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Inleiding koorzang - Nicolaascantorij 

‘O little town of Bethlehem’  -  R. Vaughan Williams (1872-1958) 

 
Lied "Wij treden biddend in uw licht" - Orgelspel 

 
 

God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen hebt bereid, 

geef dat uw alverlossend woord 

in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

  

God, Zoon, die door uw offerdood, 

de deur naar ’t leven weer ontsloot, 

wij vragen dringend altijd weer: 

bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

God goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 

breng allen samen en bewerk 

de eenheid van de Christenkerk 

 

 

Openingswoord Raad van Kerken 
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Oproep tot aanbidding 
 

V: In de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest 

A: Amen 

V  Broers en zussen, 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. 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. 
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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. 
 

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:  
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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. 

Stilte 

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. 

Stilte 

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. 

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 

V  De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over 

ons en vergeeft onze zonden. 

A  Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven. 
 

 
Koorzang - Nicolaascantorij 

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  -  H. Oosterhuis/A. Oomen 
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Lied Psalm 8 - Lectrice 

Refrein: Orgelspel 

 
 

Gij die uw majesteit toont aan de hemel, 

Gij opent de mond van weerloze kinderen, 

en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt 

en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen. 

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. 

refrein 

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt 

en hem met glorie en luister bekroond. 

Gij doet hem het werk van uw handen beheren 

en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd, 

refrein 

schapen en runderen, alles en alles, 

en ook de dieren in het vrije veld, 

de vogels van de hemel, de vissen van de zee, 

al wat er wandelt op de paden van het water. 

refrein 

 

Schriftlezing Jesaja 9 : 1 - 7 - Lectrice 

 Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder 

licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan 

een stralend licht op. Uitbundig laat Gij hen juichen en 

overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw 

aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het 

verdelen van de buit.  
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 Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van 

de drijver, Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan. Want alle 

dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels 

worden verbrand en verteerd door het vuur.  Want een kind 

wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De 

heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem: Wonder 

van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.  Groot is 

de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor 

zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en 

gerechtigheid van nu af en voor altijd. De ijverzuchtige liefde 

van Jahwe der legerscharen zal dit bewerken. De Heer richt zich 

tegen Jakob, zijn woord komt op Israël neer. 

 

Lied “Uit het duister hier gekomen” - Orgelspel 

 
 

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 

Nieuw getijde dat is nu 
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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’. 

 

Zeg ons dat Gij niet zult slapen 

Eerste stem die nimmer zweeg 

Zie de mens door U geschapen 

Waarom zijn wij woest en leeg 

Als de dood zo zwaar en dicht 

Spreek ons open naar uw licht. 

 

Schriftlezing Efeziërs 5 : 8 - 14 - Lector 

Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap 

met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht, en de 

vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, 

gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken wat de Heer 

behaagt. Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare 

praktijken, brengt ze liever aan het licht.  Wat deze lieden in het 

geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. Alles 

echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot 

helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ 

geworden. Zo zegt ook de hymne: 'Ontwaak, slaper, sta op uit de 

dood, en Christus’ licht zal over u stralen. 

 

Zingen “Alleluia” 
 

Schriftlezing Mattheus 2: 1 - 12 - Voorganger 

Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van 

koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten 

en vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij 

hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem 

onze hulde te brengen.” Toen koning Herodes dit hoorde, werd 

hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle 

hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde 

hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden.   
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Zij antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er 

geschreven bij de profeet: 

En gij, Betlehem, landstreek van Juda, 

gij zijt volstrekt niet de geringste 

onder de leiders van Juda, 

want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, 

die herder zal zijn over mijn volk Israël.” 

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun 

nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. 

Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een 

zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind en wanneer gij het 

gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan 

gaan brengen.” Na de koning aangehoord te hebben vertrokken 

zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor 

hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil 

bleef staan.  Op het zien van de ster werden zij vervuld van 

overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind 

met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden 

zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en 

boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een 

droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes 

terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun 

land. 

 
Acclamatie “U komt de lof toe” 

 
 
Overdenking 

Muzikaal intermezzo 
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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  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, 
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. 
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Het licht van Christus delen - Voorganger 
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 

Bethlehem, 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. 

 

Koorzang - Nicolaascantorij 

‘O praise the Lord’  -  Adrian Batten (1591-1637) 

 
Voorbeden - Lector 

 
V  Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor God, 

 die Vader, Zoon en heilige Geest is: 

L  De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te brengen en  

 speciale geschenken uit hun culturen en landen aan te 

bieden.  

 Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen 

over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst 

en traditie: Heer, help ons om deze schatten te bewaren, 

vooral in gebieden van de wereld waar de aanwezigheid en 

het voortbestaan van christenen wordt bedreigd door geweld 

en onderdrukking. Versterk de banden van eenheid en 

onderlinge liefde tussen onze kerken en help ons om  

 samen te werken en te getuigen van uw heilige Naam. 

A  Heer, hoor ons gebed. 

L  De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle volken, 

stammen en talen, waardoor mensen uit verschillende naties 

en religies bijeenkwamen om het heilige kind te aanbidden. 

Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog 

te zoeken met andere religies mogen slagen.    

 Heer, geef ons nederigheid en geduld om met respect met 

anderen mee te gaan op hun reis. 

A  Heer, hoor ons gebed. 
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L  Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij met 

blijdschap vervuld. Hemelse Vader, help ons onze ogen altijd 

op Hem gericht te houden, zodat wij niet verdwalen; geef dat 

wij altijd in Hem onze vreugde vinden, en de vreugde delen 

met de mensen en volken om ons heen. 

A  Heer, hoor ons gebed. 

L  De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug. 

 Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld:   

 Heer, help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om U 

te volgen en van U te getuigen, opdat de wereld zal geloven. 

A  Heer, hoor ons gebed. 

L  Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als 

vluchteling door de woestijn naar Egypte. Wij bidden voor 

alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: 

Rust ons uit, Heer, om gastvrijheid te tonen aan hen die van 

huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven 

aan hen die een veilige haven zoeken. 

A  Heer, hoor ons gebed. 

L  De eerste jaren van het leven van de Heer werden gekenmerkt 

door geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes. 

 Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld 

waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar 

zijn:  

 Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te 

verdedigen en  achtergestelden te beschermen. Geef ons de 

moed staande te blijven tegenover tirannie en 

onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk te zoeken. 

A  Heer, hoor ons gebed. 
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V  Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en 

 het leven is, en die ons geleerd heeft te bidden: 

 

Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaren 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,  

tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotwoord Raad van Kerken 

 
Aankondiging collecte 

 
Zending en zegen 

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. 
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Slotlied “Ga dan op weg” - Orgelspel 

 
 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 

Koorzang - Nicolaascantorij 

‘Enatus Est Emanuel’  -  M. Praetorius (1609) 
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De RAAD VAN KERKEN  Edam-Volendam 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers:  kapelaan Mario Agius en ds. Willemien van Berkum 

M.m.v.:  Nicolaascantorij  o.l.v. Els Hermanides 

Organist:     Jan van Ginkel 


