
 Houtrustkerk 

Oecumenische viering 

Zondag 16 januari 2022 

 

 
 

samen met de Elandstraatkerk, de Quakers, 

de Maranathakerk, de Noorderkerk en  

de Evangelische Broedergemeente 

 

 

 

 

Voorgangers:  ds. Karl van Klaveren (liturg) 

    ds. Geertje Zomer (homileet) 

Cantor-organist: Marieke Stoel 

Orgel: Eerste deel uit Concerto in G, BWV 592, van J.S. Bach 



 

Welkom 

 

Klokluiden 

 

Introïtus: EigenWijs 31: 1 en 3 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' 

 
3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt,  

jij die de wereld verder draagt:  

Kom naar ons toe, leer ons te leven,  

help ons te zien wat ieder vraagt,  

tijd om te leven, kans om te zijn:  

een plek om nu en ooit  

gezien, aanvaard te zijn. 

 

Aansteken van de kaarsen 
 

Gedicht: ‘Of hoe dat heet’ (Hans Andreus) 



Gelukkig dat 

het licht bestaat 

en dat het met 

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van het licht 

of hoe dat heet 
 

Bemoediging en groet 
 

Lied: EigenWijs 19: 1 en 3 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' 

 
3.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.  

 

Inleiding op de viering 

 

Gebed voor de wereld 

Lied: EigenWijs 63: 1, 2 en 3 'Voor mensen die naamloos' 

(we zingen in antwoord op elke gebedsintentie steeds een couplet 

van dit lied) 

 
 

2. Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

Orgel: Derde deel uit Concerto in G, BWV 592, van J.S. Bach 

Collecten 

 De eerste collecte is voor het Oecumenisch 

Aandachtcentrum.  

Het Oecumenisch Aandachtcentrum is een rustpunt, een 

plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten 

over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de 

ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een 

leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, 

meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten 

worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem 

komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, 

gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie.       

 De tweede collecte is bestemd voor de Houtrustkerk.  

 

 

 

Mededelingen 

 Op zondag 23 januari om 10.30 uur zal ds. Marijke Kwant uit 

Bodegraven in de Houtrustkerk voorgaan.  
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Slotlied: EigenWijs 87: 1, 2 en 3 'Ga dan op weg' 

 
2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen.  

Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen.  

Dan, onder 't gaan,  

zul je de ander zien staan -  

en overschrijd je je grenzen.  
 

3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.  

Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.  

Houd op het licht  

altijd je ogen gericht.  

Dat zal je kracht zijn voor morgen.  

 

Uitzending en Zegen 

 

Gemeente:  

 

 

 

3. Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

Lezing: Jesaja 60: 1-6 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de Eeuwige. 

Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, Eeuwige 

maar over jou schijnt de Eeuwige, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

Je 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. 

Een 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 Eeuwige. 

 



 

Lied: EigenWijs 72 'Laudate omnes gentes' (driemaal zingen) 

 

 

 
 

Lezing: Matteüs 2: 1-12 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 

van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem 

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.’ 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, 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 eer te bewijzen.’ Nadat ze 

geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, 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 dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het 

huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze 

wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze 

hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken 

aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren 

gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via 

een andere route terug naar hun land. 

 

Lied: Gezang 161: 1, 3 en 5 'Uit uw hemel zonder grenzen' 

 
3. 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.  

 

5. 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.  

 

Overdenking  

 

Orgel: 'Le jardin suspendu'  van Jehan Alain (1911-1940) 

 

Gebeden – Stilte – Onze Vader 

 


