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Aan deze viering werken mee: 
Ds Christien Welschen (EBG) 

Ds. Christiaan Donner 
Anni Sgerley en Shirin Seif (gebeden en lezing Farsi)  
Kees Ton (ambtsdrager) 

Carel Cames van Batenburg (pianist/organist) 
Frederik Ekkelboom (koster) 

Cornelien Luirink (kindernevendienst) 
Corrie Hoogendoorn en Jannet Schuurman (lit. schikking) 
Margriet Quarles (geluid, techniek en algehele coördinatie) 

Nick (123print) druk liturgieboekje 
Voorbereiding en info: Waltraut Stroh 

 
Alle vieringen in de Gebedsweek voor de eenheid van alle 
christenen zijn voorbereid door de kerken aangesloten bij 

de Midden-Oosten Raad van Kerken. 
Voor verder informatie en alle liturgisch materiaal zie:  

www.weekvangebed.nl 
 

http://www.weekvangebed.nl/


De voorgangers en andere deelnemers binnen terwijl een 

oosterse hymne klinkt: “Trisagion” Armeens – vertaling: 
Heilige God, Heilige Sterke, 
Heilige Onsterfelijke, Ontferm U over ons. 

 
Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen, terwijl we 

zingen: 

 
 

Oproep tot aanbidding 
v. In de naam van de Vader, en de Zoon,  

en de heilige Geest. 
a. Amen 
 

v.  Oproep tot aanbidding, besloten met: 
 …… in het besef dat God onze duisternis kan 

verdrijven met zijn licht.  
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: Liedboek 426 (Nederlands en dan Engels) “God zal je 

hoeden” 
 

Lofprijzing en schuldbelijdenis 
v. ……………………. 

De hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel  

roemt het werk van uw handen. 
a. Wij prijzen en verhogen U, Heer. 

v.  ……………….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. ……………………….. 
Door onszelf aan Hem te schenken,  
getuigen wij dat Jezus de enige ware koning is. 

a.  Wij danken U, Heer. 
v. ……………… Daarom komen wij tot U,  

belijden wij onze zonden en zeggen: 
 
Stem uit het Midden Oosten 

…………………………….uw lucht en bodem vergiftigd  
en daardoor bijgedragen aan het uitsterven van vele  

soorten van leven.  
a. Dat belijden wij. 

 
Stilte 
 

Stem …………………. tussen onszelf en mensen die anders 
zijn hebben wij muren gebouwd en het zaad van 

wantrouwen gezaaid.  
a. Dat belijden wij. 
 

Stilte 
 

Stem ………………………………. Vergeef al deze daden  
en gedachten, Heer,  
nu wij tot U komen met berouw in ons hart.  

a. Dat belijden wij. 
 

Stilte 
 
v. ……………………………… 

 
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: misschien komt Janet nog zingen zoals op 2e 
Kerstdag. Zo niet dan klinkt het “Lied van het Licht” 

Sint Ephrem (Syrisch) 
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 

en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken. 
 

De gouden doos    met de kinderen 
 

Lezing uit het heilig Evangelie:  Matteüs 2 vers 1-12   

       in het Farsi (de taal van Iran) 
Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering 

van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in 

Jeruzalem aan. Ze 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.’ Koning Herodes schrok hevig 

toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle 

hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen 

te vragen waar de messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in 

Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de 

profeet: “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.”’ Daarop riep Herodes in het 

geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 



wanneer de ster zichtbaar geworden was, en 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.’ Nadat 

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. Toen ze de ster zagen, 

werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze 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. En 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. 

 

Lied bij het Evangelie:  “Alleluia” Taizé (Alleluia 7) 

 

  
 

Verkondiging 
 

Stilte 
 

Meditatieve orgel- of pianomuziek 



 

Geloofsbelijdenis van Nicea       (staande) 
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. 



 

 
We delen het Licht van Christus 
Er hangt een donkerblauw doek dat de nachtelijke hemel 

voorstelt. Vóór die hemel schijnt opnieuw de Adventsster. 
v….inleiding  

 
Voorbeden 
v. Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed,  

voor God, die Vader, Zoon en heilige Geest is: 
stem  ……………… 

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. 
stem ………………………….. 

Heer, geef ons nederigheid en geduld om met respect  
met anderen mee te gaan op hun reis. 

a. Heer, hoor ons gebed. 
stem …………… 

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. 
stem ……………..en creatieve manieren te vinden om U te 

volgen en van U te getuigen,  

opdat de wereld zal geloven.  
a. Heer, hoor ons gebed. 

stem ……………….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. 
stem ……………………. Geef ons de moed staande te blijven  

tegenover tirannie en onderdrukkende regimes, en  
help ons uw koninkrijk te zoeken. 

a. Heer, hoor ons gebed. 

 
 

 
 



Voorbeden voortgezet bij de kaarsenboom. Na elk 3e 

kaarsje zingen we: Liedboek 277 “Die ons voor het licht 
gemaakt hebt” 
 

 
 
v. Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de  

waarheid en het leven is,  
en die ons geleerd heeft te bidden: “Onze Vader” 

Ieder bidt dit gebed in de bewoording uit de eigen traditie 

of onderstaande oecumenische versie:  
 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. 

 
Lied: Liedboek 496: 1 en 3 
 

 
 

 



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.  

 

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, wie, waar en hoe ook,  
die verlangen naar vrede en recht.  

In de Naam van Jezus Christus. 
 

Allen: “Gij Levende, eerste en laatste” 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
De Raad van Kerken stelde deze liturgische schikking voor. 

Onze liturgische schiksters (Corrie en Jannet) hebben er 
hun eigen wending aan gegeven, als voortzetting van de 

schikking die we al vanaf Advent 2021 in ons midden 
hebben. 
Geniet u/jij er vooral van! 

 
 

 
 
 



Oecumene in het Midden-Oosten 

 
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 verrees uit de dood.  
Geografisch strekt het werk van de MECC zich uit van Iran 

en de Perzische 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 gemeenschap-
pelijke missie en meer eenheid tot glorie van de ene God. 

 
Missie 

De Raad heeft tot taak de eenheid van christenen te 
bevorderen. Dat doet hij door de visies en perspectieven 
van de kerken in het Midden-Oosten nader tot elkaar 

te brengen. 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. 
Met christenen en volken van andere religies in de regio, in 
het bijzonder met moslims. De MECC versterkt en ontwik-

kelt 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. 


