
Liturgie voor de online viering van zondag 16 januari 2022, Tweede zondag na Epifanie 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

Lector: Bas Kraaijeveld 

Organist: Eugène Broekman 

Voorzangers: Anna Jansen, Han Theil, Menso Bosma en Myranda Kalf 

 

Bijzonderheden: We vieren het Avondmaal – in de kerk en thuis. 

 

Viering beschikbaar: 

➢ 10.00 uur live of later: www.kerkdienstgemist.nl 

➢ Later ook op www.pgij.nl  

➢ Alleen geluid: www.kerkomroep.nl 

➢ Live in en rond Ewoud: FM 103.2 

 

 

 
 

Thema: Licht in het duister 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente te IJsselstein 

 

We vieren straks het Heilig Avondmaal. Met kerkgangers in de kerkzaal. En digitaal verbonden 

met jullie thuis. We nodigen je van harte uit thuis mee te vieren. Je kunt zelf voor brood en wijn 

zorgen. En dat klaar zetten voor de dienst begint.  

Op het moment dat we in de kerk breken, uitgieten en delen, kun je dat thuis ook doen. In plaats 

van wijn kun je natuurlijk ook druivensap of zelfs ‘gewoon’ water gebruiken. De beelden die via 

de stream tot bij jullie thuis komen, kunnen dat gemeenschappelijke hopelijk versterken. 

 

- De Paaskaars brandt 

- Orgelspel vooraf 

- Welkom door de voorganger: 

 

Goede morgen, thuis en hier. 

We zijn me medewerkers alleen. 

Ik vermoed dat het nog zo wel even zo zal blijven. Dat zeg ik op persoonlijke titel. 

Dinsdag verwachten we de adviezen van de landelijke kerk. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2247/events/event/15699423-202105231000
http://www.pgij.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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En weten we meer hoe de maatregelen vertaald kunnen worden naar onze eigen situatie. 

 

Er is veel beurtspraak vanmorgen tussen voorganger en allen. 

Doe mee waar het kan – hier in de kerk en thuis. 

 

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 namelijk 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. 

 

AAN HET BEGIN 

- Toewijding door stil gebed en het luisteren naar de ‘Syriac Hymn’: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9GylNAdJ5E 

Vertaling: 

Christus werd geboren in Betlehem en uit het Oosten kwamen magiërs om Hem hulde te bewijzen. 

Zij vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning? Want wij zijn gekomen om hem te groeten, te 

zegenen, en te eren.’ 

 

- We gaan staan 

- Groet en Bemoediging 

- We zingen: intochtslied Lied 489:1 

- We gaan zitten 

 

OPROEP TOT AANBIDDING 

- V.: 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. 

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. 

- We zingen: Lied 477:3 en 5 

 

- 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. 
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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: 

A.: 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. 

Dat belijden wij. 

 

Stilte 

 

A.: 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 

 

A.: 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. 

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. 

 

- We luisteren naar: het ‘Trishagion’ (driemaal heilig) in het Aramees 

https://www.youtube.com/watch?v=gPM-BKYVpNE 

Vertaling: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, Ontferm U over ons. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Moment voor de kinderen 
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Het verhaal gaat vandaag over de eerste moord. Kaïn vermoordt zijn broer Abel. Het kwaad was 

de baas over Kaïn. Hoe zou je dat kunnen voorkomen? 

Je hebt nodig: 

- een diep bord of een dienblad 

- een vaas met een smalle hals 

- pingpongballen 

- een kan met water 

Doe de pingpongballen één voor één in de vaas. Ieder balletje staat voor iets negatiefs, iets dat niet 

zo mooi is en dat in ons hart kan leven. Bijvoorbeeld: jaloers zijn, boos zijn, verontwaardigd zijn. 

De vaas, dat zijn wij. 

Hoe kunnen we al die negatieve dingen weer uit ons hart krijgen? 

God zegt in het verhaal tegen Kaïn: Jij moet sterker zijn dan het kwaad. Doe wat goed is. 

Zet nu de vaas op het diepe bord of het dienblad. Vul de vaas langzaam met water. Dat water staat 

voor de goede dingen waar je voor kunt kiezen. 

Wat gebeurt er met de pingpongballen? 

De pingpongballen drijven nu vanzelf uit de vaas. Als je je hart vult met goede dingen, nemen zij 

de plek in van de negatieve dingen. 

 

- We zingen: Lied 162:1 en 6 

 

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 (NBV21) 

 

91Het volk dat in duisternis ronddoolt 

ziet een schitterend licht. 

Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. 
2U 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. 
3Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder, de staf van de drijver, 

U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
4Iedere laars die dreunend stampte 

en elke mantel die doordrenkt is van bloed, 

ze worden verbrand, 

ze vallen ten prooi aan het vuur. 
5Een 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. 
6Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede 

voor de troon van David en voor zijn koninkrijk; 

ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid 

en staan vast voor altijd en eeuwig. 

De HEER van de hemelse machten 

brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. 

 

- We zingen: Lied 444:1 en 2 

- Tweede Schriftlezing: Matteüs 2:1-12 (NBV21) 
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21Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, 

kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de 

Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

Hem te aanbidden.’ 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. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 

het geschreven bij de profeet: 6“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.”’ 
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 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 te aanbidden.’ 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. 

 

- We zingen: Lied 444:4 en 5 

- Derde Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBV21) 

 

21Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook 

Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de 

moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei 

Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar 

wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 

watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de 

vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar 

de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden 

was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept 

hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst 

de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 

bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn 

grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 

 

- We zingen: Lied 489:3 

 

- Verkondiging 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

De afgelopen week werd er bij ons een nieuwe keuken geplaats. Wie mij volgt op Facebook en 

Instagram heeft mijn verslag ervan kunnen zien. Twee monteurs deden het werk. De ene kwam uit 

Suriname en was nieuwsgierig naar geloven in deze tijd. En naar het werk van predikanten. Toen 

ik boodschappen ging doen, liep ik met een krat lege flessen van wijn, enz. Hij vroeg: “Zo, u gaat 

de mensen zegenen…!” Dat leverde een gulle lach op, over en weer. De andere monteur kwam uit 

Servië. Hij vertelde hoe het Kerstfeest in zijn moederland en moederkerk twee weken later wordt 

gevierd dan bij ons. De Russisch Orthodoxe Kerk viert met de Servisch en Georgisch Orthodoxe 

Kerk Kerstmis op 7 en 8 januari. Alle andere Orthodoxe Kerken in Oost-Europa (zoals de Griekse, 

Bulgaarse, Roemeense, Byzantijnse, etc.) vieren kerst gewoon op 25 december. De Orthodox 
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Katholieke Kerk volgt de Juliaanse kalender waardoor feesten en vieringen veertien dagen later 

plaatsvinden dan volgens de westerse, Gregoriaanse kalender. 

Je zit dan in de periode van wat wij noemen Epifanie. Dat is verschijning of ook openbaring van 

Jezus. In deze tijd komend drie verhalen steeds weer naar voren In het Oosten de geboorte van 

Jezus (Kerstfeest) en vooral de doop van Jezus. In het Westen gaat het om de aanbidding door de 

wijzen en ook komt het wijn wonder te Kana aan bod. 

 

Vanuit de kerken in het Midden Oosten wordt nu de liturgie van deze gebedsweek aangereikt. En 

daarin staat het verhaal over de wijzen centraal. Ik heb er zelf nog Johannes 2 over de bruiloft van 

Kana bijgevoegd. Niet alleen omdat het past in deze liturgische periode. Maar ook omdat het een 

stap is uit de doorgaande reeks lezingen uit Johannes. En we vandaag ook nog eens Avondmaal 

vieren. 

 

Licht in het duister. We staan stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de 

weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt 

uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden.’ Volgens Matteüs 2 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. 

Deze brengt de magiërs uit het Oosten er toe hun lange reis naar het Westen te maken. Ze staan 

ook wel bekend als wijzen of koningen. En ze gaan naar de plaats waar de Redder wordt 

geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle 

mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het 

licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Dit deed Hij om voor ons de weg naar de 

Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven. 

 

Van oudsher staan de magiërs symbool voor verschillende werelddelen, voor verschillende volken 

en culturen op aarde. En ze vertegenwoordigen verschillende leeftijden. Ze zijn een eenheid als 

het gaat om hun gemeenschappelijke zoektocht. Ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om 

de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo 

verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst. Het materiaal voor de Week 

van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, 

kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de 

orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden- 

Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Betlehem is een teken dat 

God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie, medelijden 

betoont. 

Ook in veel andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en 

onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. En hoe 

vergaat het ons in de donkere tijd van corona, van veranderingen in het klimaat, van moeilijkheden 

op meerdere terreinen. We zoeken de pasgeboren koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. 

Het kind van licht. Maar waar is de ster die de weg naar Hem wijst? 

 

Het is de roeping van de kerk, van de gemeente om als de ster te zijn en mensen te wijzen op 

Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar 

Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. 

Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg 

naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het 

aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. 

Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de 

Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister. 

 

Misschien is de verdeeldheid in het Midden Oosten nog wel groter dan hier. De Raad van Kerken 

in het Midden-Oosten (MECC) bestrijkt het gebied van Iran en de Perzische Golf in het oosten, tot 
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aan de Middellandse Zee en Egypte in het westen. En daar is veel aan de hand tussen 

bevolkingsgroepen en landen. Met soms al heel langdurige  en diepgaande conflicten. 

Oorspronkelijk bestond de Raad uit drie kerkelijke families: de Evangelische, de Oriëntaals-

Orthodoxe en de Oosters-Orthodoxe. In 1990 sloot de katholieke familie van kerken zich bij de 

Raad aan, waardoor een vierde familie werd toegevoegd. Deze kerken streven naar een 

gemeenschappelijke missie en meer eenheid tot glorie van de ene God. 

Ondanks complexe geopolitieke omstandigheden en mondiale, regionale en lokale uitdagingen is 

de Raad van Kerken in het Midden-Oosten vastbesloten om theologische en oecumenische 

bezinning in het Midden-Oosten te blijven bevorderen. Hij volbrengt deze missie voornamelijk 

door oecumenisch onderwijs, communicatie en netwerken te versterken. De Raad ontwikkelt ook 

initiatieven voor dialoog en rechtvaardige vrede. Bovendien zet de MECC zijn oecumenische en 

humanitaire inspanningen voort door de meest kwetsbaren te helpen toegang te krijgen tot 

basisbehoeften en -rechten 

 

In  onze omgeving is er ook wel verdeeldheid. Tussen kerken onder elkaar. Tussen gemeenten. 

Tussen gelovigen. Dat leidt tot felle discussies. En grote drempels om elkaar te ontmoeten en ook 

maar te spreken over eenheid.  

Ik zie ook veel onverschilligheid tussen groepen, gemeenten en kerken. We zijn zo vaak en zoveel 

met ons zelf bezig. Om het hoofd boven water te houden. Om te overleven. En het is zo lastig om 

er bij samen te werken. Samen sta je sterker, Twee kunnen meer dan één. Afijn – de gezegden 

spreken voor zich. 

Eén van de verschillen tussen de kerken is ook de visie op het Avondmaal. En anders wel de 

verschillende beleving ervan. Er is een pittige theologische discussie over te voeren. Vandaag 

houd ik het bij het even bij het verhaal uit Johannes 2. En dan niet zozeer bij brood. Maar bij de 

wijn. Daar waar tekort en gemis is, daar komt er overvloed. Dankzij de aanwezigheid van Jezus. 

Daar waar de vreugde ontbreekt komt er blijdschap door de komst van de Heer. Er is een 

gigantische overvloed aan wijn. Zo wil God dat het er aan toe gaat in het Koninkrijk. Dat we 

kunnen drinken dat het een lieve lust is. Dat er licht komt in het duister. Bij ons allemaal! Dat de 

ster ons de weg wijst. Dat we zelf een ster zijn. 

 

Amen. 

 

- Meditatief moment: - We luisteren naar: Lied van het licht: Sint Ephrem 

https://www.youtube.com/watch?v=oTcsS-CBEa8 

Vertaling: 

Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten 

is Christus Jezus, onze Heer. 

Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard. 

Hij kwam om ons te redden uit de duisternis 

en ons te vullen met de straling van zijn licht. 

De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af. 

Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons 

het licht dat onze verduisterde ogen verlicht. 

Zijn glorie schijnt op de wereld 

en verlicht de diepten van de afgrond. 

De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen, 

en de poorten van Sheol zijn gebroken. 

Wezens die in de duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht. 

De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben. 

Hij brengt redding en schenkt ons leven. 

Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte. 

Hij zal terugkeren in glorieuze pracht 
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en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken. 

 

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 

V.: Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor God, die Vader, Zoon en heilige Geest is: 

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. 

V.: 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. 

V.: 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. 

V.:  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. 

V.: 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. 

V.: 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. 

V.: … Voorbeden uit onze omgeving 

Stil gebed 

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

A.: Amen. 

 

- Nodiging 

- Delen van de bloemengroeten 

- Inzameling van de gaven:  

- 1e collecte: Goed toegerust aan de slag in  de kerk 

- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
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Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij 

te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op 

financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te doen: 

➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het 

College van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 

 

Wij danken u van harte voor uw gift! 

Namens het College van Diakenen en het College van 

Kerkrentmeesters: 

Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- We doen belijdenis van ons geloof met de Geloofsbelijdenis van Nicea (in de traditie van de 

Oosterse Kerken) 

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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- Beurtspraak: 

V.: De harten omhoog naar God! 

A.: Als bloemen naar de zon! 

V.: Dank de Heer, onze God! 

A.: Wij willen God danken! 

 

Tafelgebed: 

V. U komt onze dank toe, 

Heer onze God, 

overal en altijd, 

door Jezus, onze Heer. 

Want geboren is een nieuwe dag, 

uw toekomst is begonnen. 

Toen het nog aardedonker was, 

aanschouwden wij het levenslicht: 

de hemel ging voor ons open, 

uw heil kwam binnen handbereik, 

U zelf werd onze naaste 

en onze vrede werd uw eer. 

Daarom, Heer onze God, 

verheffen wij onze stem 

om samen met engelen en aartsengelen, 

met herders en wijzen, 

met de vrouwen en mannen 

die uw licht ontdekten 

als hun levenslicht, 

U van ganser harte 

de lofzang toe te zingen: 

 

We zingen: Lied 489:2 

 

V.: Gezegend bent U, God onze Vader, 

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 

Want Hij is verschenen in onze nacht 

als een blinkende morgenster, 

een stralend licht 

dat niets of niemand doven kan 

en dat reikt tot in de diepste duisternis. 

 

Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 

nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 

Hij heeft in de nacht van de overlevering 

het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd: 

Neemt en eet, 

dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  

doet dit tot mijn gedachtenis. 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
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daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven 

en gezegd: 

Drinkt allen daaruit, 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en voor velen vergoten wordt 

tot vergeving van zonden. 

Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, 

tot mijn gedachtenis. 

 

A.: Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij. 

Maranatha. O, Heer, kom! 

 

V.: Zend uw Geest in ons midden 

en versterk in ons allen 

de hoop en de liefde, 

dat wij licht kunnen brengen 

waar duisternis heerst, 

en vooruit durven lopen 

op de grote toekomst 

waarin het eindelijk waar zal zijn: 

vrede op aarde, 

en wij U zullen eren 

met heel uw mensenvolk, 

genodigd aan uw maaltijd. 

 

Gezegend bent U, onze God, 

die is en die was en die komt, 

gezegend hier en nu 

en tot in lengte van dagen, 

door Jezus Christus, onze Heer. 

 

- We bidden het Onze Vader (oecumenische versie:) 

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. 

 

- We wensen elkaar de vrede van Christus toe 

- Uitdelingswoorden 
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Jezus neemt het brood in zijn handen. 

Hij dankt God voor het eten. 

Hij breekt het brood in stukjes 

en deelt het uit. 

Hij zegt: 

"Neem dit brood en eet ervan. 

Het is mijn lichaam. 

Zo geef Ik mijn leven aan jullie." 

 

Dan neemt Hij de beker met wijn 

en dankt God. 

Hij geeft de beker door aan zijn leerlingen. 

Hij zegt: 

"Neem deze beker en drink eruit. 

Het is mijn bloed. 

Zo geef Ik mijn leven aan jullie. 

Je zonden worden nu vergeven. 

Je hoort helemaal bij God." 

 

- Gemeenschap van brood en beker in stilte. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

- Dankgebed 

 

AAN HET EINDE 

- We zingen: slotlied (staande): Lied 496:1 

- Uitzending 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. 

 

(Gebaseerd op Efeziërs 5 en 6) 

 

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 

- Orgelspel 

 


