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Voorgangers: pastor Rob Lijesen en ds. Tinus Gaastra 

Lectors: Inge van Plateringen en Niels van Arkel 

Organist: Bas Koster, ouderling Cor Streefkerk 

Cantorij met zangers van Chr. Kamerkoor Cantare  

Georganiseerd door Samenspraak Waddinxveen 
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Orgelspel 

Woord van welkom namens Samenspraak  

Openingswoord 

V: De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God, en de eenheid met de Heilige 

Geest zij met u allen. 

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 Bethlehem, zo komen wij vandaag onder deze ster samen. 

Allen: En ook met U 

Lied 444 (NLB)/ Lied 505 (GvL) Nu daagt het in het oosten: 1, 2, 3 en 4 

 

2 De duisternis gaat wijken               
van de eeuwenlange nacht.             
Een nieuwe dag gaat prijken                         
met ongekende pracht. 

3 Zij, die gebonden zaten                                    
in schaduw van de dood,                           
van God en mens verlaten-                 
begroeten ’t morgenrood. 

4 De zonne, voor wier stralen                     
het nachtelijk duister zwicht,                                   
en die zal zegepralen,                    
is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

Oproep tot aanbidding: 
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V: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Allen: 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 

en 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. 

Allen: 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 513 (NLB)/ 446 (GvL) God heeft het eerste woord: 1, 2, 3 en 4 

 

 

2 God heeft het eerste woord.            

Voor wij ter wereld kwamen,               
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riep Hij ons reeds bij name,               

zijn roep wordt nog gehoord. 

3 God heeft het laatste woord.            

Wat Hij van oudsher zeide,                           

wordt aan het eind der tijden                                

in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin                

en Hij komt aan het einde.              

Zijn woord is van het zijnde              

oorsprong en doel en zin. 

Schuldbelijdenis: 

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: 

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.  

Allen: Dat belijden wij. Stilte 

V: 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. Allen: Dat belijden wij. Stilte 

V: Wij hebben mensen gescheiden op grond van hun 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.                

Allen: 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 ons 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.   

Allen: Wij danken God. 

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 
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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.                 

Allen: wij prijzen en verhogen 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, middenin een 

wereld die vol is van leugen  en twijfel.                    

Allen: 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.                          

Allen: wij danken 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.                         

Allen: wij loven U, Heer. 

Wij gaan staan en zingen  Lied 305 (NLB) Alle eer en alle glorie: 1, 2 en 3 

 

 

2 Alle eer en alle glorie, geldt de Zoon, de erfgenaam!           

Als genade die ons toekomt, is hij onze nieuwe naam.        

Licht uit licht, /vergezicht, steek ons met uw stralen aan! 
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3 Alle eer en alle glorie, geldt de Geest die leven doet,            

die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!              

Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

We gaan weer zitten 

Gebeden en lezingen: 

Gebed 

Lezing uit het Oude Testament – Jesaja 9: 2-7 

Psalm 8: 1, 3 (cantorij) en 4 

 

3 Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen            

de maan, de duizend sterren die daar branden,              

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,             

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,            

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,                                      

Gij doet hem heersen over zee en land,                

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand 

Lezing uit het Nieuwe Testament:  Efeziërs 5: 8 -14  

Koor zingt uit ‘l Enfance du Christ van H. Berlioz (1803-1869) ‘The shepherds farewel’  

Thou must leave thy lowly dwelling, the humble crib, the stable bare.      

Babe, all mortal babes excelling, content our early lot to share.         

Loving father, loving mother, shelter Thee with tender care! 2x 
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Blessed Jesus we implore Thee, with humble love and holy fear.             

In the land that lies before Thee, forget not us who linger here!                   

May the shepherd’s lowly calling, ever to Thy heart be dear! 2x 

Blest are ye beyond all measure, thou happy father, mother mild!               

Guard ye well your heav’nly treasure, the Prince of Peace, the holy Child!                  

God go with you, God protect you, guide you safely through the wild! 2x 

Wij gaan staan: Evangelielezing:  Matteüs 2: 2 – 12 

Wij gaan zitten 

Koor zingt: Die Könige van Peter Cornelius (1824 – 1874) 

‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’, koraalmelodie 

Solist zingt: 

Drei Könige wandern aus Morgenland; ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand.          

In Juda fragen und forschen die drei, wo der neugeborene König sei?         

Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold, dem Kinde spenden zum Opfersold. 

Und hell er glänzet des sternes Schein: zum Stalle gehen die Kön’ge ein;                     

Das Knäblein schaun sie wonniglich, anbetend neigen die Könige sich;          

Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold, zum Opfer dar dem Knäblein hold. 

O Menschenkind! Halte treulich Schritt! Die Kön’ge wandern, o wandre mit!        

Der Stern der liebe, der Gnade Stern, erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn,      

Und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold, Schenke dein herz dem Knäblein hold! 

 

Overdenking 

Muziek uit Syrië: het Trisagion                                                                                                             

‘Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons’ 

 

We gaan staan: Geloofsbelijdenis van Nicea 

V:  Wij geloven in één God, de almachtige Vader       

Allen: Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 

V: en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God     

Allen: 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.                                                
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V: die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel                 

Allen: 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,     

Allen: en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren nar 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;                      

Allen: 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.                                                                                                                                           

Allen: en één heilige, katholieke en apostolische kerk.                          

V: Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.      

Allen: En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. 

AMEN 

Wij gaan zitten. 

 

Zingen Lied 515 (NLB) / Puer natus: 1, 3, 4 koor, 7  

 

3 De koningen uit het Oostenland, het Oostenland             

Vereerden Hem met offerand’. Halleluja, Halleluja. 

4 Die knielden daar in ootmoed neer, in ootmoed neer,         

voor ’t kleine kind, hun God en heer. Halleluja, Halleluja! 

7 Zo zinge al wat zingen mag, wat zingen mag:             

De Heer zij dank op deze dag. Halleluja, Halleluja! 
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Voorbeden 

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. Heer, hoor ons gebed. Na iedere gebedsstrofe: 

 

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. Heer, hoor ons gebed. Jezus, u bent…. 

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. Heer, hoor ons gebed. Jezus, u bent….. 

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. Heer hoor ons gebed. Jezus, u 

bent…. 

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 
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warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken. Heer, hoor ons gebed. Jezus, 

u bent…. 

L: De eerste jaren van het leven van de Heer werden gekenmerkt door geweld en 

slachtpartijen op bevel van 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 onder drukkende regimes, en help ons 

uw koninkrijk te zoeken. Heer, hoor ons gebed. Jezus, u bent…. 

L: Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en het leven is, en die ons 

geleerd heeft te bidden: 

Onze Vader, die in de hemel zijt……..ieder bidt dit gebed in de bewoording uit de eigen 

traditie 

 

Zingen, Lied 406 (NLB) of 601 (GvL) Een ster ging op uit Bethlehem            

of O little town of Bethlehem, op de melodie van een Engels volkslied. 

 

Koor: couplet 1, allen couplet 2 en 3 

O little town of Bethlehem, how still we see thee lie!      

Above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by;                       

yet in thy dark streets shineth, the everlasting light.                      

The hopes and fears of all the years, are met in thee tonight. 
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3 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 

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. 

De Levende zegene u en behoede u.                          

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig.           

De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.Allen: 
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Raad van Kerken in Nederland 

 

 

U kunt de viering om 11.00 uur meekijken!  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 

Aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor het werk van Samenspraak  

Uw kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening 

NL92RABO 0373 731833 t.n.v. CVK Samenspraak 

Allen een goede gebedsweek gewenst 


