Oecumenische viering

Sacramentsgemeenschap en
Protestantse Wijkgemeente Immanuël,
Kerkelijk Centrum Delfgauw.

Delft, 16 januari 2022

Mededelingen
Aansteken van de oecumenische kaars aan de Paaskaars
Openingslied: Heer, het licht van uw liefde schittert. LB 289
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht, voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refrein: Kom Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
Begroeting door Ds. David Knibbe.

V

A

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.
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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LIED: Heer, het licht van uw liefde schittert. LB 289 ( 3)
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
En de weerglans op ons gezicht zien, Zal ons leven voor anderen stralen,
Het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
Blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
Lofprijzing en schuldbelijdenis
V

A
V

A
V

A

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.
Wij prijzen en verhogen U, Heer.
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.
Wij loven U, Heer.
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.
Wij aanbidden U, Heer.
3

V

A
V

V.

A

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.
Wij danken U, Heer.
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.
Dat belijden wij.

Stilte
V.

A

Wij hebben soms egoïstisch gehandeld tegenover onze broers en
zussen. Wij vonden dan 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.
Dat belijden wij.

Stilte
V.

A

Wij hebben soms 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
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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
A

De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons
en vergeeft onze zonden.
Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Lied: Licht in de nacht. Opwekking 527
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
Dit is de nacht dat zijn leven begon.
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen,
stralend breekt die held’re morgen aan.
Refr.: Prijs nu zijn naam,
Samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam. ) 2 x.
Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
Liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Refr.: Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie, in alle eeuwigheid. ) 2x.
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Psalm 8
V.:

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

A.:

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.

V.:

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
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Gebed bij het openen van de Schrift.

Lezing: Jesaja 9: 1 t/m 6
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als bij de vreugde van de oogst, zij jubelen als bij het
verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten.

Lied: Zoekend naar licht LB. 1005, 1, 2
Zoekend naar licht, hier in het duister,
Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, schijn in de donkere nacht.
Refr.: Christus, ons licht,
Schijn door ons heen, schijn door het duister,
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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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.
Refr.: Christus, ons licht,
Schijn door ons heen, schijn door het duister,
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Lezing: Efeziers 5, 8 - 14
Maar eens was u duisternis maar nu bent u licht, door u bestaan in de
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.
Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de
vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,
Want wat daar in het geborgene gebeurt, is te schandelijk voor
woorden.
Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar 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’.

Lied: Ontwaakt gij die slaapt. Hemelhoog 387. 1, 4
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn,
en Christus zal over u lichten!
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,
eer Hij u als rechter komt richten.
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot !
Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?
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Welzalig de vrome, die wandelt in t licht,
Door Christus de doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn !
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

Lezing: Matteus2 ,1-2
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jerusalem aan. Ze
vroegen: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben
namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te
bewijzen.”
Overdenking

Orgelspel

Geloofsbelijdenis van Nicea
V
A
V

Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
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A

V
A

V
A

V

A

V

A
V
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;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.
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Voorbeden

Onze Vader:
Onze Vader in de hemel,
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.

Lied: Licht dat ons aanstoot. LB. 601
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jou kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Zegen en zending
V

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.
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Aan het eind van de dienst, maar ook via de livestream is er een
mogelijkheid voor een collecte bestemd voor onze eigen gemeenschap,
die wij van harte bij u aanbevelen.
De Week van gebed voor eenheid 2022 is voorbereid door christenen
uit het Midden-Oosten. Zij kozen het verhaal van de magiërs uit het
Oosten dat staat opgetekend in Matteüs 2 als leidraad. De Raad van
Kerken in het Midden-Oosten (MECC) is een gemeenschap van kerken
die het geloof deelt in de Heer Jezus Christus als God en Verlosser in
overeenstemming met de Bijbel en de kerkelijke traditie.
De Raad, die in 1974 werd opgericht, is de opvolger van de Raad van
Kerken in het Nabije Oosten (opgericht in 1962). De Raad is een
regionaal oecumenisch orgaan, dat kerken samenbrengt voor een
gemeenschappelijk christelijk getuigenis in de regio waar Christus werd
geboren, leefde, stierf, werd begraven en is verrezen uit de dood.
Geografisch strekt het werk van de MECC zich uit van Iran tot aan de
Golf in het oosten, tot aan de Middellandse Zee en Egypte in het
westen. 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.
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Missie
De Raad heeft tot taak te werken aan de eenheid van de christenen
door het nader tot elkaar brengen van visies, perspectieven en
opstelling van de kerken in het Midden-Oosten. Dat geldt in het
bijzonder voor kwesties die verband houden met de aanwezigheid en
het getuigenis van christenen en de betrekkingen tussen christenen en
moslims. Het is met name de missie van de Raad om een brug te zijn
tussen:
▪

▪

▪

kerken, die barrières en vooroordelen wegneemt en aan een
gemeenschappelijk getuigenis van de opgestane Heer bouwt.
Als oecumenisch orgaan brengt de MECC de overgrote
meerderheid van kerken in het Midden-Oosten samen en biedt
hen een ruimte om samen te komen, te bidden, te reflecteren,
te analyseren, met één stem te spreken, en samen te handelen
en te getuigen.
christenen en volken van andere religies in de regio, in het
bijzonder met moslims. De MECC versterkt en ontwikkelt de
dialoog en partnerschappen met moslims met het oog op
versterking en verdieping van de vriendschap en de vrede
tussen de volken voor het welzijn van de mensheid.
het Midden-Oosten en de rest van de christelijke wereld. De
MECC wil een bemiddelaar zijn tussen de kerken in de regio en
hun broeders en zusters in Christus elders.

Collecte voor de Raad van Kerken in Nederland
NL 09 INGB 0000 5598 39 t.n.v. St. Vrienden v.d. Raad v. Kerken
te Amersfoort.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Raad van Kerken de
samenwerking uitbouwt en u geeft de kerken een gezamenlijk gezicht
richting overheid en samenleving.
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Deze dienst werd voorbereid door een werkgroep
van de Wijkgemeente Immanuël, Kerkelijk Centrum Delfgauw en
de Sacramentsgemeenschap.

We danken allen, die zich bij de voorbereiding hebben ingezet, maar
ook iedereen die tijdens deze dienst zijn steentje heeft om er een goede
dienst van de maken.

Sacramentskerk
Delft
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Diensten in de week van de eenheid in Delft
16 januari
10.00 uur

Sacramentskerk,
Nassauplein

17 januari
19.30 uur

Marcuskerk, Roland
Holstlaan

18 januari
19.30 uur

Hofkerk, Cort.
vdLindenstraat

19 januari
19.30 uur

Bethlehemkerk,
Floresstraat

20 januari
19.30 uur
21 januari
19.30 uur
22 januari
19.30 uur

Zuiderkerk, Achterom

23 januari
18.30 uur

Maria van Jessekerk,
Burgwal

Het Boek, Sandinoweg
Gebouw Levend Water,
Hermesstraat 65
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RK Sacramentskerk
PGD Immanuel
Kerk Delfgauw
PGD Vierhoven
RK Adelbertparochie
PGD Mattheüs
RK Raamstraatparochie
PGD Hof van Delft
ABC Kerk
Kerk a/h Noordeinde
Vrijzinnig Delft
Oud-Katholieke Kerk
Evang. Lutherse
Gemeente
PGD Maranatha
Evang. Gem. Morgenstond
Vergadering van Gelovigen
Chr. Gereformeerde Kerk
Geref. Kerk Vrijgemaakt
ICF Delft
Redeemer Church
RCCG Mount Zion
Slotviering door de
gezamenlijke kerken

