
Oecumenische viering 23 januari 2022 

 

Week van gebed voor de eenheid der Christenen 

 

St. Joris kerk Drempt 

 

Thema: Licht in het duister 

Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voorgangers: Ds. Karin Spelt en Trees Offenberg 

 

m.m.v. leden van de oecumenische werkgroep en een zanggroep o.l.v. 

Lucian Venderink 

 



Week van gebed voor de eenheid der kerken 16-23 januari 2022 

Tijdens de week van gebed voor de eenheid der christenen komen 

christenen uit allerlei tradities en confessies over de hele wereld bijeen om 

te bidden voor de eenheid van de kerk. Het materiaal voor de kerkdienst 

is dit jaar voorbereid door de Raad van kerken in het Midden-Oosten 

(MECC). Geografisch strekt het werk van MECC zich uit van Iran en de 

Perzische Golf in het Oosten , tot aan de Middellandse Zee en Egypte in 

het Westen. De Raad bevordert het gesprek en de dialoog tussen de 

verschillende geloofsgemeenschappen in de regio. Ook Probeert zij de 
dialoog met de moslims te bevorderen. Met het oog op vrede en 

vriendschap tussen de volkeren. Christenen in deze regio hebben te 

maken met bedreiging en discriminatie en soms ook vervolging.  

 

Zij hebben gekozen voor het thema ‘Licht in de duisternis’. “Het thema is 

toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris 

van de Raad van Kerken in Nederland. “We leven in een wereld die 

hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de 

economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben 

dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om 

samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat 

we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.” 
 

Pianospel 

 

Welkom 

 

Oproep tot aanbidding 

 

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 444 Nu daagt het in het oosten 

 
De duisternis gaat wijken 

van de 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 nachtelijk 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. 

 
Lofprijzing en schuldbelijdenis 

 

  



Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 
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 mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Inleiding bij de lezingen 

 

  



Lied Psalm 8 c  

 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 

 

  



Lied 1005: 1, 2 

 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Schriftlezing: Efeze 5: 8-14 

 

  



Lied 1005: 3, 4, 5 

 

Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Schriftlezing: Mt 2 : 1-12 

 

  



Lied 338b Halleluja 

 
 

Overdenking 

 

Muzikale meditatie 

 

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. 

 

Voorbeden  

A: Heer , Hoor ons gebed  

 

  



Onze Vader lied 1006 

 



 
Aankondiging van de collecte 

 

  



Slotlied : 526: 1, 4  

 
Juich voor de koning van de volken 

buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 

komt ons zijn heerlijkheid nabij. 

Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 

leg vrede in elkanders hand: 

Hij die de beste wijn bewaarde 

roept ons ter bruiloft in zijn land! 

 

 

 

 



Zending en zegen gebaseerd op Epheziërs 5 en 6 

 

 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 in Jezus Christus 

 

 

Collecte: De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië 
 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de 

armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië 

heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 

dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 

levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat 

perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de 

samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun 

afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. 

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te 

bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen 

gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, 
omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. 

De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.  

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van 

de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en 

hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de 

kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee? 

U kunt uw gift overmaken op rekening  

Bankrekeningnummer diaconie: 

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO 

 

Informatie over de Sint Jan apostel Syrisch Katholieke kerk in Arnhem is 

te vinden op:  

St. Jan Apostel Syrisch Katholieken in Nederland - Plaats van De Heilige 

Johannes de Apostel van de Syrische Katholieken in Nederland (pska.nl) 

https://pska.nl/
https://pska.nl/


 


