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ORDE VAN DIENST

Thema Licht in het duister
Kerntekst Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om 

Hem te aanbidden. Matteüs 2,1-12

V. = voorganger
A. = allen
L. = lezer

(allen gaan staan)

OPENING
Tijdens het zingen van het openingslied komen de voorgangers
en overige deelnemers van PPD, GIM en GKIN binnen 

Lied: “God heeft het eerste Woord” (GvL 446/Liedboek 513)

God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden, in heel zijn rijk gehoord.
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God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. 

Welkom en oproep tot aanbidding

V PPD In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

A. Amen. 

(allen gaat zitten)

V PPD 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 GIM 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
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vrouwen, oud en jong, om voor U te buigen en hulde te 
brengen aan U, onze hemelse koning. Amen.

Kinderen die dat willen gaan naar de Kindernevendienst
deze wordt begeleid door de GKIN en GIM

Lied “Naar het Licht toe” van Sela; – door zr Sarah Steller-
Tulaseket en br. Bhayu Prasetya.

Lofprijzing en schuldbelijdenis

V GIM 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.
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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:

V GKIN 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

GKIN 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

GKIN 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 GIM 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

6



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. 

Lied Vocal Group Betfage – GIM

Psalm 8 in beurtspraak

V PPD HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

A. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld
door de mond van kinderen en zuigelingen.
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd
om hun wraak en verzet te breken.

V Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,

A wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U naar hem omziet?

V U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,

A hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:

V schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het 
veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

A HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
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Lied: Psalm 117 – “Laudate omnes gentes” (Taizë)
(afwisselend in de verschillende talen gezongen gezongen)

Laudate, omnes gentes. Laudate, Dominum (2x)

Sing praises, all you peoples, sing praises to the Lord (2x)

Puji segala bangsa, Pujilah Tuhanku (2x)

Verblijd u alle volken, verblijd u in de Heer,
Verblijd u alle volken en looft God altijd weer.

Schriftlezing Jesaja 9,1-6 (GKIN)

9:1 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang 
yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang 
telah bersinar. 9:2 Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, 
dan sukacita yang besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, 
seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di 
waktu membagi-bagi jarahan. 9:3 Sebab kuk yang menekannya dan
gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah 
Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. 9:4 Sebab setiap 
sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang 
berlumuran darah akan menjadi umpan api. 9:5 Sebab seorang 
anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita;
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya 
disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang 
Kekal, Raja Damai. 9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 
tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam 
kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan
keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 
Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.
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Vertaling:
9.1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij 
die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
9.2 U 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. 9.3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, 
de staf van de drijver, U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 
9.4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt
is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. 
9.5 Een 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. 
9.6 Groot 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.

Lied: Licht en stem GvL 639 – Liturgisch Ad Hoc Koor (PPD)

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levens water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd
eindelijk mens zal ik zijn.

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.
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Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
zie, Ik kom haastig, zegt Hij.

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levens water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Schriftlezing Efeziërs 5,8-14 (GIM)

5:8 Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu 
adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-
anak terang, 5:9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan 
keadilan dan kebenaran, 5:10 dan ujilah apa yang berkenan kepada 
Tuhan. 5:11 Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-
perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi 
sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 5:12 Sebab 
menyebutkan sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-
tempat yang tersembunyi telah memalukan. 5:13 Tetapi segala 
sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, 
sebab semua yang nampak adalah terang. 5:14 Itulah sebabnya 
dikatakan: "Bangunlah, hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari 
antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu.”

Vertaling:
5.8 Eens was u in duisternis maar nu bent u licht, nu u de Heer 
toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht. 5.9 Het licht 
brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. 
5.10 Onderzoek wat de wil van de Heer is 5.11 Neem geen deel aan
de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,
5.12 want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor 
woorden. 5.13 Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt
openbaar 5.14 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.'
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(allen gaan staan)

Lied: Halleluja 
We begroeten het evangelie zingend

Schriftlezing Matteüs 2,1-12 (PPD)

2.1 Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van 
koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten 2.2 
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.” 2.3 Toen koning Herodes dit hoorde werd hij 
verontrust en heel Jeruzalem met hem. 2.4 Hij riep alle 
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun 
de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. 2.5 Zij 
antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er 
geschreven bij de profeet: 2.6 En gij Betlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda want uit 
u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn 
volk Israël.” 2.7 Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en 
hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen 
was. 2.8 Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat
een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het
gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan 
brengen.” 2.9 Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En 
zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit 
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. 
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2.10 Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote 
vreugde. 2.11 Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn 
moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun 
hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het 
geschenken aan: goud, wierook en mirre. 2.12 En in een droom van 
Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, 
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Vertaling:
2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada 
zaman raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari Timur ke 
Yerusalem 2:2 dan bertanya-tanya: "Di manakah Dia, raja orang 
Yahudi  yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di 
Timur dan kami datang untuk menyembah Dia." 2:3 Ketika raja 
Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
2:4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat 
bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana 
Mesias akan dilahirkan. 2:5 Mereka berkata kepadanya: "Di 
Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam 
kitab nabi: 2:6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-
kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah 
Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang pemimpin, 
yang akan menggembalakan umat-Ku Israel." 2:7 Lalu dengan 
diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan 
teliti bertanya kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. 2:8 
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: "Pergi dan 
selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera 
sesudah kamu menemukan Dia, kabarkanlah kepadaku supaya 
akupun datang menyembah Dia." 2:9 Setelah mendengar kata-kata 
raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka 
lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas
tempat, di mana Anak itu berada. 2:10 Ketika mereka melihat 
bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 2:11 Maka masuklah 
mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, 
ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat 
harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya,
yaitu emas, kemenyan dan mur. 2:12 Dan karena diperingatkan 
dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka 
pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
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Lied: Halleluja 
We stemmen zingend in met het evangelie 

(allen gaan zitten)

Homilie / Preek (GIM)
gevolgd door een moment van stilte

(allen gaan staan)

Geloofsbelijdenis van Nicea – Konstantinopel
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
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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.

Vertaling:
Pengakuan Iman Nicea – Konstantinopel

dalam tradisi Gereja-Gereja Timur

V Kami percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa,

A Pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

V Dan kepada satu Tuhan,
Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,

A Yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman.
Allah dari Allah, Terang dari Terang,
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Allah yang sejati dari Allah yang sejati,
diperanakkan, bukan dibuat, 
sehakekat dengan Sang Bapa,
yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat;

V yang telah turun dari sorga untuk kita manusia
dan untuk keselamatan kita,

A dan menjadi daging
oleh Roh Kudus dari anak dara Maria,
dan menjadi manusia;

V yang disalibkan bagi kita
di bawah pemerintahen Pontius Pilatus,
menderita dan dikuburkan;

A yang bangkit pada hari ke tiga, sesusai isi Kitab-kitab,
dan naik ke sorga;
yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa

V dan akan datang kembali dengan kemuliaan
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati;
yang kerajaanNya takkan berakhir.

A Kami percaya kepada Roh Kudus,
yang menjadi Tuhan yang menghidupkan
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak,

V yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak
disembah dan dimuliakan,
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi.

A Kami percaya satu Gereja yang kudus dan am dan rasuli.

V Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 

A Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan 
di zaman yang akan datang. Amin

(Allen gaat zitten) 
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Het licht van Christus delen
De kinderen komen met lichtjes terug van de 
kindernevendienst en aanwezigen vanuit PPD, GIM en 
GKIN worden uitgenodigd om papieren sterren te 
bevestigen rond de grote ster, die hangt op een zwart 
doek dat de nachtelijke hemel voorstelt.
De lichtjes worden ervoor gezet.

V PPD 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. 

Voorbeden

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

L GIM 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 GIM 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 
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respect met anderen mee te gaan op hun reis.

A Heer, hoor ons gebed.

L GKIN 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 GKIN 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 PPD 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 PPD 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.

Gebeden vanuit de eigen gemeenschap 
(GIM, GKIN en PPD)
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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:

Oecumenisch Onze Vader

A Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid. Amen.

Vredegroet

V. PPD De vrede van de Heer zij altijd met u.

A En ook met u

V Geef elkaar een teken van vrede en we zingen ervan.

(Mensen wensen elkaar 'de vrede van Christus' met een hoofdknik of een 
handgebaar omdat we elkaar – in deze corona-tijd geen hand kunnen geven)

Lied: Vrede voor jou
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Eventuele mededelingen
vanuit de PPD, GIM en GKIN

ZENDING

(allen gaan staan tot het einde van de dienst)

VVV 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 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.

Slotlied Lord, the light o Your love is shining (Opwekking 334)
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
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2. Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me

Refrein Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light

Collecte

Mandjes voor de collecte bestemd voor de drie gemeenschappen 
staan klaar bij de uitgang van de kerk.
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