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Vg.
A.
Vg.

Zegene U de almachtige en barmhartige God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen
Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht.

Slotlied
Uit uw hemel zonder grenzen
komt gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Opening van de dienst
Openingslied: Vernieuw Gij mij
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg, die U behaagt.

Als een kind zijt gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.
Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Vg.
A.
Vg.
A.

In de naam van de vader en de Zoon en de Heilige geest.
Amen
De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
En met uw Geest.

Woord van welkom
Kyrië Litanie
Bidden wij met geloof in ons hart
tot de Vader van hemel en aarde,
dat Hij de wereld bewaart
als het werk van zijn handen:
Refr.: Luister, Heer, ontferm U over ons.
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Bidden wij met geloof in ons hart
tot zijn Zoon, Jezus Christus de heiland,
dat Hij allen die hongeren voedt
als het brood van de hemel
Refr.: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Kijk omhoog Nick en Simon

Bidden wij met geloof in ons hart
tot de heilige Geest de helper,
dat alles zal worden herschapen
in het licht van Gods aanschijn.
Refr.: Luister, Heer, ontferm U over ons.

Stilte

Glorialied: Psalm 8b
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voorbede
A.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed des Heren: Onze Vader
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
Inzameling van de gaven
De collecte is bestemd voor de kerken in het Midden Oosten

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Orgelspel

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
Mensen ontelbaar, overal vandaan,
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zegen en Zending
Vg.
Het licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.
A.
Wij willen niet deelnemen aan de werken van de duisternis.
Laten wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over
ons schijnen
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Slotwoord
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Geloofsbelijdenis van Nicea
Vg.
Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,
A.
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
Vg.
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.
Vg.
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.
Vg.
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,
Vg.
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en zijn rijk zal geen einde komen;
A.
en in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader
Vg.
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.
Vg.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
A.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen
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Gebed bij de opening van de Schrift
De dienst van het Woord
Eerste lezing
De eerste lezing is genomen uit Zacharia 4 vers 1-7
De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men een
man uit zijn slaap wekt Hij vroeg mij: ‘Wat zie gij?’ En ik antwoordde:
‘Een visioen. Ik zie een luchter, geheel van goud, met bovenaan een
oliereservoir; er zitten zeven lampen op en zoals er zeven lampen
zijn, zo zijn er ook zeven toevoerbuisjes, één voor iedere lamp van
de luchter. Ook twee olijfbomen maken er deel van uit, één aan de
rechterkant en één aan de linkerkant van het oliereservoir’. Ik vroeg
aan de engel die met mij sprak: ‘wat betekent dat, heer?’ De engel
die met mij sprak antwoordde: ‘Weet ge niet wat dat betekent?’ Ik
zei: ‘Neen, heer.’ Hij zei: ‘Aldus luidt het woord van de Heer tot
Zerubbabel. Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn
geest, zegt de Heer van de machten. Wie gij ook zijt, grote berg, als
Zerrubbael verschijnt, wordt gij een vlakte. Hij zal de sluitsteen
aandragen onder uitbundig geroep: ‘Prachtig, prachtig!’
Zo spreekt de Heer
A.

Wij danken God

Tussenzang: Psalm 119-III
Refr. Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
een licht op mijn pad.
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,
het staat in de hemel vast.

Refr.

Van geslacht tot geslacht duurt uw trouw,
als de aarde die gij hebt gegrond.

Refr.
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2e Lezing
De tweede lezing is genomen uit de brief van de apostel Paulus aan
de christenen van Efeze (5,8-20)
Beseft het goed: geen ontuchtige of onreine of geldgierige
- wat hetzelfde is als een afgodendienaar – heeft enig erfdeel in het
koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u met loze
woorden misleiden: om zulke dingen komt Gods toorn over de
ongehoorzamen. Doet niet met hen mee. Eens waart gij duisternis,
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als
kinderen van het licht, en de vrucht van het licht kan alleen maar
zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken wat de
Heer behaagt. Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare
praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat deze lieden in het
geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. Alles
echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot
helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf ‘licht’ geworden. Zo
zegt ook de hymne: ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en
Christus’ licht zal over u stralen’. Let dus nauwkeurig op hoe ge u
gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de
gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest niet
onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. Bedwelmt u
niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door
de Geest, Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser
harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van
onze Heer Jezus Christus.
Zo spreekt de Heer.

voorzang:
Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften,
doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.

Evangelie
Dan nodigen wij u nu uit om te gaan staan. We lezen uit het heilig
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (5: 14-16)
Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze
boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om
ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een
standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet
ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede
werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.
Zo spreekt de Heer
A.

Wij danken God

Acclamatie

Overdenking
Orgelspel
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