
Orde van dienst voor de kerkdienst van de Protestantse Gemeente 
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk in de Mozeskerk op 16 januari 2022 “Licht in 
het duister” (Gebedsweek voor de eenheid) 

Voorganger: ds. Douwe de Roest 

Muzikale medewerking: Johan van der Ploeg (orgel), Nellie de Visser 
(piano) en zanggroep 

In de viering wordt ook muziek beluisterd behorend bij het materiaal 
vanuit de Raad van Kerken/MissieNL voor de Gebedsweek voor de 
eenheid. Deze week wordt dit jaar georganiseerd door de Raad van Kerken 
in het Midden-Oosten en de  keuze van de teksten is geïnspireerd op het 
bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning (Matteüs 2), met name 
vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te 
aanbidden.’ 

Deze dienst is vanwege de lockdown alleen online uitgezonden via 
Kerkdienst Gemist. Gebruik voor Kerkdienstgemist het liefst 
onderstaande link: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-
Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/195-Protestantse-Gemeente-Kapelle-Biezelinge-Eversdijk/events


Orde van dienst 

Binnenkomst van wie dienstdoen  

Dienst van de voorbereiding 

Welkomstwoord 

Stilte 

Bemoediging en groet 

Lied “Uit het duister hier gekomen”, vers 1, 2, 3 (Melodie van lied 498) – 
door zanggroep 

Inleidende woorden 

Luisterlied: Sargon Sharro - Mshiho ethiled  

Vertaling: Christus werd geboren in Betlehem en uit het Oosten kwamen 
magiërs om Hem hulde te bewijzen. Zij vroegen: ‘Waar is de pasgeboren 
koning? Want wij zijn gekomen om hem te groeten, te zegenen, en te eren.’ 

Gebedswoorden, lofprijzing, schuldbelijdenis (gesproken tekst in 
beurtspraak) 

De teksten in beurtspraak worden afgewisseld met het lied: Sfinte 
Dumnezeule (Taizé, lied 95) (door zanggroep) 

Tekst: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fârde moarte, miluiestene pe noi. 

Luisterlied: Qadishat aloho – een Syrische versie van het ‘Trisagion’ 

Vertaling: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, Ontferm U over ons. 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Geest 

Moment voor/met de kinderen 

Lied 520: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (De wijzen, de wijzen) 

Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 (NBV21)  

601Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de HEER. 
2Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 



koningen door de glans van je schijnsel. 
4Sla je ogen op, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, 
je dochters worden op de heup gedragen. 
5Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 
De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
6Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 
jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, 
beladen met wierook en goud. 
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

Luisterlied: Sint Efrem’s “Hymne van het licht” 

Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 (NBV21)  

21Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning 
Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2Ze 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.’ 3Koning Herodes schrok hevig toen 
hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren 
zou worden. 5‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het 
geschreven bij de profeet: 6“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.”’ 7Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde 
precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8en 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.’ 9Nadat 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. 10Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van 
diepe vreugde. 11Ze 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. 12En 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 339C (U komt de lof toe) 

Overweging 

Luisterlied: “In het licht” (Sela) 

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 (in beurtspraak) 

De voorbeden worden zingend afgewisseld met: “Oh Lord hear my prayer” 
(Taizé). 

Oh, Lord hear our prayer, 
Oh, Lord hear our prayer. 
When I call, 
Answer me. 
 
Oh, Lord hear our prayer, 
Oh, Lord hear our prayer. 
Come and listen to me. 

(Slot)Lied 289: Heer, het licht van uw liefde schittert (1, 2, 3) 

Zegen (in beurtspraak) 

Gezongen amen 

  



Tekst “Uit het duister hier gekomen”  
 
Uit het duister hier gekomen 
Mensen van de wereldnacht 
Onbestemd verward in dromen 
Niet vermoedend wie hen wacht 
Zoekend of een woord opgaat 
Als een ster van dageraad 
 
Nacht waarin zou zijn geboren 
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’ 
Morgentaal in onze oren 
Hemel op ons hoofd gezet 
Ogenwenkend woord van u 
Nieuw getijde dat is nu 
 
Gij die nieuw zijt alle dagen 
Bron en hartslag van de tijd 
Kunt Gij een moment verdragen 
Dat Gij niet mijn toekomst zijt? 
Die gezegd hebt ‘Ik zal zijn’ 
En ‘de dood zal niet meer zijn’. 
  



Tekst (vertaling) van de ‘Hymne van het licht’ 
 
Vertaling: 
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. 
  



Tekst “Dit kind is onze koning” (Sela) 
 
In een kind vinden wij onze meester. 
In een kind gloeit de nieuwe dag. 
De toekomst weer open, vol ruimte en tijd. 
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 
  
Kom, laten we dansen, laten we zingen:  
dit kind is onze koning! 
Kom, laten we juichen, van Hem getuigen:  
dit kind is onze koning! 
  
In een kind worden dromen weer kansen. 
In een kind krijgen kansen weer glans. 
De ogen zijn open, de weg is weer vrij. 
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 
  
Als een kind ligt God zelf in de armen 
van de mens die zijn beeltenis draagt. 
Een teken van leven: God is dichtbij. 
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk. 
 


