
Liturgie oecumenische viering 16 januari 
Licht in de duisternis 

 
 

 
Mededelingen en welkom 
 
Lied U kennen uit en tot u leven Lied 653 ( LB): 1, 4, 6 en 7 
 
Bemoediging en groet 
 
V Onze hulp en onze verwachting is van God 
A die hemel en aarde gemaakt heeft 
V die trouw blijft voor altijd 
A en niet loslaat van zijn handen begonnen zijn. 
 
V Genade zij u en vrede 

van God onze Vader 
en van Jezus Christus, de Heer 

 in de gemeenschap van de heilige Geest 
 
Vredegroet 
 
V Het is die vrede die wij ook elkaar mogen toewensen.  
 Wenst elkaar de vrede van de Heer. 
 
Inleiding op het thema 
 
Kyriegebed afgesloten met acclamatie 301 H ( LB) 
 
Glorialied: Psalm 8 B 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Lied: Met niet van niets ( LB 602)  
 
Lezing: Johannes 9: 1 – 7 
 
Acclamatie: Christus, lux mundi Lied 921 ( LB) 
 
Lezing: Johannes 9: 8 – 41 
 
Lied 534 ( LB) Hij die de blinden weer liet zien  
 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo gevolgd door lied Delf mijn gezicht op GvL 426/ LB 789 
 



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 met acclamatie GVL 650/ LB 925: wek mijn zachtheid weer 
 
Gezongen Onze Vader, lied 1006 
 
Zegenbede 
 

Zending en zegen   |   gebaseerd op Efeziërs 5 en 6 
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. 
 
Slotlied: lied 1005 ( LB): zoekend naar licht hier in het duister 


