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Woord vooraf
De Week van Gebed heeft oude wortels. Hij begon
in 1846, als initiatief van de toen net opgerichte
World Evangelical Fellowship. Vanaf 1867 organiseert
MissieNederland (toen nog Evangelische Alliantie) ook
in Nederland deze gebedsweek.
Meer dan 100 jaar geleden begon in katholieke
kringen de Week van Gebed voor de eenheid. Later,
vanaf 1966, was dit een gezamenlijk project van
de commissie voor Geloof en Kerkorde (van de
Wereldraad van Kerken) en de Pauselijke Raad ter
Bevordering van de Eenheid van de Christenen.
Wij zijn er heel blij mee dat in Nederland, dankzij
samenwerking tussen MissieNederland en de Raad van
Kerken in Nederland, beide gebedsweken sinds 2007
zijn samengevoegd.
Graag bieden we u hierbij het boekje aan dat onze
projectgroep heeft samengesteld op grond van het
materiaal van de internationale voorbereidingsgroep.
Dit jaar is dat een groep christenen op Malta, een
eiland met een positief oecumenisch klimaat.
Het thema van dit jaar is: Buitengewoon. We
hopen dat het materiaal u inspireert tot mooie
oecumenische vieringen en tot gebed, individueel en in
bijeenkomsten. Dat ons gebed ons mag verbinden en
ons mag dragen op de weg naar de eenheid.

Drs. Dirk Gudde

Ing. Jaap van de Poll MA

Voorzitter Raad van
Kerken in Nederland

Voorzitter MissieNederland
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Buitengewoon
ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS
Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone
vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van
Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.
De centrale Bijbeltekst voor de
gebedsweek komt in 2020 uit het laatste
deel van het boek Handelingen, hoofdstuk
27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers
10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn
reisgenoten schipbreuk lijden op Malta,
en daar met buitengewone vriendelijkheid
opgevangen worden. Deze gebeurtenis
markeert het moment waarop het
evangelie het eiland bereikt. Op 10
februari wordt deze gebeurtenis nog altijd
door de christenen op Malta herdacht en
gevierd. Zij hebben het materiaal voor de
gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

Paulus opmerkelijk. Hij weet dat zijn leven
veilig is in de handen van God. Een engel
had hem dat zelf verteld. Het is vanuit dit
geloof in God en het vertrouwen op zijn
leiding dat Paulus ook zijn medereizigers
hoop kan bieden op de goede afloop.
In de onrust die ook deze wereld en de
levens van haar bewoners kan tekenen,
mogen wij die Christus volgen, brengers
van hoop zijn.
Dat neemt niet weg dat een situatie op het
moment zelf zorgwekkend kan zijn. Juist in
dergelijke beangstigende omstandigheden
kunnen de spanningen hoog oplopen. In
het verhaal zijn er verschillende groepen
aan boord: de bemanningsleden van
het schip, een Romeinse centurio met
zijn soldaten en de gevangenen die zij
vervoeren. Groepen die nu niet bepaald
gelijk aan elkaar zijn. Maar Paulus weet
wonderwel de vrede tussen de groepen
te waarborgen. Hij houdt ze voor dat de

In het verhaal van Paulus’ schipbreuk
zijn verschillende glimpen van het
buitengewone waar te nemen. Het
begint al tijdens de storm, die het schip
uiteindelijk ten onder doet gaan. Terwijl
de opvarenden vrezen voor hun leven en
de bemanning er alles aan doet om het
schip varende te houden, is de rust van
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omstandigheden hen samenbinden en
onder zijn leiding delen ze met elkaar het
brood.

werkzaam is in en door anderen. Zien wij
dat? Willen wij van anderen ontvangen?
Maar natuurlijk worden we ook
opgeroepen om zelf vrijgevig te zijn aan
degene die dat nodig heeft. Niet alleen
aan degenen die op ons lijken, maar ook
aan hen die niet onze taal, cultuur of ons
geloof delen. Juist in deze tijd denken we
daarbij ook aan hen die na een angstige
tocht over dezelfde zeeën als Paulus op
de kust van Europa stranden. Migranten
die op de vlucht voor geweld en armoede
ook in Nederland aankomen. De vraag
aan ons is hoe we met hen omgaan. Zijn
wij buitengewoon vriendelijk voor hen?
Betonen wij hen Christus’ liefde?

Wanneer Paulus en zijn reisgenoten ten
slotte stranden op Malta, wordt hen daar
buitengewone vriendelijkheid betoond
door de eilandbewoners. Hun anderszijn vormt daarbij geen belemmering. Er
wordt een vuur aangelegd waar ze zich bij
kunnen warmen. Ze krijgen voedsel om
hun honger te stillen. Ondanks het feit dat
de eilandbewoners Christus niet kenden,
werd zijn liefde toch zichtbaar in hun
handelen.
Dit mag ons inspireren. Allereerst om
te leren gastvrijheid te ontvangen. Het
is soms comfortabeler om de helpende
hand te bieden dan hem aan te nemen.
Zeker christenen hebben vaak de
neiging om vooral uit te willen delen. Dit
verhaal laat echter zien dat Christus ook
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Tijdens deze gebedsweek volgen we
Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken
we naar het buitengewone. Zo leren
we buitengewone vriendelijkheid te
ontvangen én door te geven.
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Suggesties en tips voor de viering

ZIJ WAREN BUITENGEWOON VRIENDELIJK VOOR ONS

dingen’ voor (Liedboek 352 vers 1, 5, 6
en 7). Dit lied is door Tom Naastepad
geschreven bij Handelingen 28.

Boot als symbool
Omdat het een eiland is, zijn boten een
belangrijk deel van het leven op Malta. De
schriftlezing in deze viering beschrijft een
gevaarlijke reis over zee door de apostel
Paulus. Een boot kan ook symbool zijn van
de soms stormachtige reis die christenen
maken op weg naar eenheid. Daarom
doet de Maltezer voorbereidingsgroep
de suggestie dat er voorafgaande aan de
viering een boot of een groot model van
een boot in de liturgische ruimte wordt
geplaatst.

Het lied na de overweging is speciaal
voor deze viering gecomponeerd en
door Gert Landman naar het Nederlands
vertaald. Het Engelse origineel is te
vinden op YouTube: zoek op de woorden
‘Unusual kindness Week of Prayer 2020’.
We hopen in het late najaar van 2019
ook een Nederlandse opname te kunnen
presenteren, die desgewenst in de viering
gebruikt kan worden als ondersteuning
voor de samenzang. Deze is nog onder
voorbehoud.

Liederen
Suggesties voor liederen treft u aan
op pagina 24 en 25 van dit boekje. Het
verdient aanbeveling om voor deze
oecumenische viering liederen te kiezen
uit de volle breedte van het liedrepertoire,
om zo recht te doen aan de diversiteit in
geloofsbeleving van de kerkgangers.

Kinder- en tienermateriaal
Materiaal voor kinderen en tieners bij het
thema van deze gebedsweek is te vinden
en te bestellen via de websites van de
Raad van Kerken en MissieNederland.
Dit is inclusief materiaal voor een
kinder(neven)dienst.

Voorbeelden van mogelijke responsies en
acclamaties staan al in de orde van dienst
op de volgende pagina’s aangegeven.

Symbolisch bloemschikken
Suggesties voor symbolisch bloemschikken vindt u op de website van de
Raad van Kerken.

Als lied na de lezing uit Handelingen
stellen wij het lied ‘Jezus, meester aller
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met behulp van toneel of andere media
de voordracht beter laten overkomen.
Als er een boot staat in de ruimte,
kan de voordracht ook van daaruit, of
daaromheen, gehouden worden.

Bij het begin van de viering
Tijdens het intochtslied komen
voorgangers en vertegenwoordigers van
de deelnemende kerken gezamenlijk
binnen. Voorop gaat iemand die voor allen
zichtbaar de Bijbel draagt. Deze wordt op
een ereplaats neergelegd in het centrum
van de vierende gemeenschap.

Bij de voorbeden
Tijdens de gebeden kunnen acht
roeispanen (of wat daarop lijkt)
binnengebracht worden door leden van
de verschillende geloofsgemeenschappen,
zo mogelijk door jongeren. Op elke
roeispaan staat een woord: Verzoening –
Verlichting – Hoop – Vertrouwen – Kracht
– Gastvrijheid – Bekering – Vrijgevigheid.
Elk gebed wordt ingeleid met het tonen
van een roeispaan met tekst. Nadat de
roeispaan omhoog is gehouden, wordt
deze bij of in de boot geplaatst en volgt
een moment van stil gebed. Een lezer
spreekt de bijhorende bede en allen
antwoorden.

Bij Psalm 107
Psalm 107 kan gelezen worden in
afwisseling met het aangegeven refrein
(gesproken of gezongen). Een andere
mogelijkheid is om de psalm te zingen,
berijmd of onberijmd (Liedboek 107
vers 10, 11, 12, 13, 15; Gezangen voor
Liturgie 107). Een derde mogelijkheid
is een combinatie: Na de lezing van het
aangegeven gedeelte sluit u af met de
coupletten 12, 13 en 15 van Psalm 107 uit
het Liedboek.

Bij de lezing uit Handelingen

Legenda

De lezing uit Handelingen is lang en bevat
termen uit de zeevaart; let daarom op
een zorgvuldige voordracht. Men kan
de verschillende rollen in het verhaal
aan verschillende sprekers geven of
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V = voorganger
A = allen
L = lezer
Nederlandse projectgroep Week van Gebed
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Oecumenische viering
Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons
HANDELINGEN 28 VERS 2

De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk
OPENING EN VOORBEREIDING
Intochtslied
Woord van welkom
V

A
V

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest
zij met u allen.
En ook met u.
Broeders en zusters in Christus, we zijn hier bijeengekomen om te bidden om
eenheid onder christenen en verzoening in de wereld. Eeuwenlang bestaat er al
scheiding tussen christenen. Dit geeft veel pijn en is niet wat God wil. Maar wij
geloven in de kracht van het gebed. Samen met christenen overal op aarde willen
wij bidden, in het verlangen om de verdeeldheid te boven te komen.
De opzet voor deze Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is gemaakt
door verschillende christelijke kerken op Malta. De kerkgeschiedenis van dit eiland
gaat terug tot de tijd van de apostelen. Volgens de traditie bereikte Paulus, de
apostel van de heidenen, de kust van Malta in het jaar 60. Het verhaal over deze
periode, vol belevenissen en voorbeelden van goddelijke voorzienigheid, is ons
overgeleverd in de laatste twee hoofdstukken van het boek Handelingen van de
apostelen.
Deze tekst vermeldt het begin van het christendom op Malta. Malta is een kleine
staat die uit twee bewoonde eilanden bestaat, Malta en Gozo, met nog kleinere
eilandjes er omheen, in het hart van de Middellandse Zee, halverwege Sicilië en
Noord-Afrika. Dit gebied ligt op het kruispunt tussen beschavingen, culturen en
godsdiensten.
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Onze gebeden en overdenkingen, vandaag en gedurende deze hele Week van
Gebed voor de eenheid, draaien om de gastvrijheid die de eilandbewoners toonden
tegenover degenen die zojuist schipbreuk leden: ‘Ze waren buitengewoon vriendelijk
voor ons’ (Handelingen 28 vers 2). Moge de liefde en het respect, zoals wij die elkaar
vandaag betonen als we bidden om christelijke eenheid, dit hele verdere jaar met
ons zijn.

Roepen tot de heilige Geest
De respons op elke bede kan door de gemeenschap worden gesproken of gezongen.

Taizé-chant vertaald


 

 





 

 



 
 
















   

 


 

  

     

V
A

Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon onder ons.
Kom, heilige Geest! / Veni Sancte Spiritus!

V
A

Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder christenen.
Kom, heilige Geest! / Veni Sancte Spiritus!

V
A

Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen.
Kom, heilige Geest! / Veni Sancte Spiritus!

V
A

Geest van meeleven (compassie), doe in ons een houding groeien
van respect tegenover allen die wij ontmoeten.
Kom, heilige Geest! / Veni Sancte Spiritus!

V
A

Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze zoektocht naar eenheid hindert.
Kom, heilige Geest! / Veni Sancte Spiritus!
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Vragen om vergeving en verzoening
De respons op elke bede kan door de gemeenschap worden gesproken of gezongen

10 Taizé
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Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en wantrouwen
tussen christenen van verschillende kerken en tradities.
Heer ontferm U! / Kyrie eleison!

Vergeef ons Heer, dat wij soms eerder in het duister blijven dan dat we de weg
van het licht zoeken; want U, Heer, bent het enige ware Licht.
Heer ontferm U! / Kyrie eleison!

A

Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen
om mensen met hoopvolle verwachting en echte liefde te zijn.
Heer ontferm U! / Kyrie eleison!

V
A

Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst hebben bezorgd.
Heer ontferm U! / Kyrie eleison!

V

Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig blijven, in plaats van ons
gastvrij te openen voor anderen, met name voor vreemdelingen en vluchtelingen.
Heer ontferm U! / Kyrie eleison!

A
V

A

Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw
over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
(Psalm 103, vers 8 en 11-12)
Amen.

Loflied
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RONDOM HET WOORD
Luisteren naar het Woord van de levende God
V
A

Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw Woord
Uw woorden zijn geest en leven!

V
A

Maak dat wij toegroeien naar elkaar, in eenheid en liefde.
Uw woord is een lamp voor onze voet!

Lezing

Handelingen 27 vers 18 - 28 vers 10

Zeereis naar Italië en schipbreuk
27 18 Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de
lading overboord gooiden, 19 en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting
in zee. 20 Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle
hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.
Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de
opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta
gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets
verloren gegaan. 22 Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand
van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. 23 De afgelopen nacht
werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die
ik dien. 24 Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en
daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” 25
Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal
gaan als me gezegd is. 26 We zullen stranden op een of ander eiland.’
21

Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische
Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. 28 Ze
gooiden het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na even gewacht te hebben
gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen vijftien vadem. 29 Uit angst om op
een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het
dag mocht worden. 30 Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep
te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, 31 zei Paulus
tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet
worden gered.’ 32 Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem
in zee vallen. 33 Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan
om iets te eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets
27
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gegeten te hebben. 34 Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen
tot jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ 35 Toen hij dat
gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak
het brood en begon te eten. 36 Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen
eten. 37 In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. 38
Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan
overboord te gooien.
39
Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een
strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten.
40
Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd haalden
ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen hesen ze het voorzeil en
hielden voor de wind aan op het strand. 41 Ze stootten echter op een zandbank, en
daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door
het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. 42 De soldaten vatten
het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen
vluchten. 43 Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan
en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten springen
om aan land te gaan 44 en daarna de anderen, op planken of stukken wrakhout. En
zo kwamen allen behouden aan wal.

Verblijf op Malta
28 1 Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland
Malta heette. 2 De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze
verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het
koud was. 3 Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur,
maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet.
4
Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar:
‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat
hij blijft leven.’ 5 Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef
volstrekt ongedeerd. 6 De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat
hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog
steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.
Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur
van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie
dagen lang bijzonder gastvrij. 8 Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek

7

op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem
onder gebed de handen op en genas hem. 9 Daarna kwamen ook de andere zieken
op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. 10 Ze overlaadden ons
met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.
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V
A

Dit is het woord van de Heer.
Wij danken God die ons redt en geneest.

Lied
Zie suggestie op pagina 25

Psalm 107
Zie aanwijzing op pagina 7
Refrein (gesproken of gezongen):
De Heer heeft ons gered uit de machtige golven


  




 
  

  

 

 

      

         

L 1 ‘Loof de Heer, want Hij is goed,
		 eeuwig duurt zijn trouw.’
2
Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,
		 die Hij verloste uit de greep van de angst,
3
bijeengebracht uit alle landen,
		 uit het oosten en het westen,
		 uit het noorden en het zuiden.
		Refrein
Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
		 om zijn wonderen aan mensen verricht,
9
wie dorst had, gaf Hij te drinken,
		 wie honger had, volop te eten.
		Refrein
8

Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –
		 Hij heeft hen gered uit vele gevaren,
20
Hij zond zijn woord en genas hen,
		 ontrukte hen aan het graf.
		Refrein
19
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Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
		 om zijn wonderen aan mensen verricht,
22
laten zij Hem dankoffers brengen,
		 juichend zijn daden bezingen.
		Refrein
21

Ze riepen in hun angst tot de HEER –
		 Hij leidde hen weg uit vele gevaren,
29
Hij bracht de storm tot zwijgen,
		 de golven gingen liggen.
30
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
		 Hij bracht hen naar een veilige haven.
Refrein
28

Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
		 om zijn wonderen aan mensen verricht,
31

Hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
		 Hem loven in de kring van de oudsten.
Refrein
32

Lezing

Marcus 16 vers 14 - 20

Na de opstanding
16 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet
hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken
aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij
zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft
zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar
zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als
ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond
maken door hun de handen op te leggen.’
19
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen
en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal
het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging
kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Voor en na de evangelielezing kan een Halleluja-acclamatie worden gezongen
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7 Taizé
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Dit is het woord van de Heer
Lof zij U, Heer Jezus Christus;
U bent het goede nieuws!

Korte overweging
Lied

‘Bijzonder vriendelijk’ (zie pagina 20)

BELIJDEN, BIDDEN EN GEVEN
Samen belijden
L

Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus,
belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

A

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader,
door wie alles is geworden;
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die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel
en vlees is geworden
door de heilige Geest, uit de maagd Maria
en mens is geworden,
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Samen bidden
Tijdens de gebeden worden acht roeispanen binnengebracht door leden van verschillende
geloofsgemeenschappen. Zie suggestie op pagina 6 en 7.

V

Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de stormen van het leven. Een boot gaat
pas vooruit wanneer wij allen samen roeien. Gezien de moeilijkheden
erkennen wij de noodzaak om samen te werken en onze krachten te bundelen.
Laten we bidden.

De eerste roeispaan (Verzoening) wordt naar voren gebracht, getoond en in of bij de boot geplaatst.
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L
A

Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden
die onze kerken diep hebben verwond en die ons nog steeds van elkaar afhouden.
Verhoor ons gebed om Verzoening

De tweede roeispaan (Verlichting) wordt getoond (enzovoort).

L
A

Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus, het ware Licht.
Verhoor ons gebed om Verlichting.

L

Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw voorzienigheid,
wanneer wij ons overweldigd voelen door de stormen van het leven.
Verhoor ons gebed om Hoop

A
L
A
L
A
L

A
L
A
L
A
V

Genadige God, transformeer onze gescheidenheid in harmonie
en ons wantrouwen in wederzijdse acceptatie.
Verhoor ons gebed om Vertrouwen.
Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te spreken
in rechtvaardigheid en liefde.
Verhoor ons gebed om Kracht.
Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af
die ons tegenhouden welkom te heten aan onze zusters en broeders
die in gevaar of nood zijn.
Verhoor ons gebed om Gastvrijheid.
Genadige God, verander onze harten en de harten van onze christelijke
gemeenschappen, opdat wij werktuigen mogen zijn van uw genezing.
Verhoor ons gebed om Bekering.
Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien als een gave van U,
en open onze handen om de vruchten van uw schepping te delen in solidariteit.
Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid.
Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid op Malta:
om verzoening en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering en kracht,
gastvrijheid en vrijgevigheid.
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Het Gebed van de Heer
V

Laten wij samen, één in Christus, de woorden bidden die Hij ons heeft geleerd:

A

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Vredegroet
V

Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen verwelkomd
met buitengewone vriendelijkheid.
Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede delen die Christus ons gegeven heeft.

Inzameling van onze gaven
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ZENDING EN ZEGEN
Samen worden we uitgezonden en gezegend
Alle aanwezige kerkleiders mogen meedoen met het uitspreken van het zegengebed

V

Wij worden allemaal uitgezonden om het goede nieuws te verkondigen.
Wij zijn samengekomen als christenen en daarom als medeleerlingen.
Als wij verlangen naar christelijke eenheid,
laten wij ons dan opnieuw voornemen
ons in te zetten voor dit gemeenschappelijk doel.
(Moment stilte voor persoonlijk gebed)

V
A
V
A
V

A
V
A
V
A

Moge God de Vader, die ons uit de duisternis heeft geroepen naar het licht,
ons maken tot ware dragers van Gods Licht.
Amen
Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed heeft verlost,
ons de kracht geven zijn voorbeeld na te volgen en anderen te dienen.
Amen
Moge God de heilige Geest, die Heer is en het Leven geeft,
ons sterken de schipbreuken van het leven te doorstaan
en de kusten van het heil te bereiken.
Amen
Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon en heilige Geest,
ons zegenen en beschermen, nu en altijd.
Amen
Laten wij allen van hier heengaan,
om het wonder van Gods liefde bekend te maken.
Alleluja, Amen

Slotlied
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Joe C. Aquilina: 'Unusual Kindness
vertaling en bewerking: Gert Landman
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Oecumene op Malta
Het christelijk geloof kwam op Malta, een
eiland in de Middellandse Zee, door de
inspanningen van de apostel Paulus, die
daar schipbreuk leed tijdens zijn reis naar
Rome, zoals beschreven in Handelingen
27 en 28. Tijdens zijn lange en bonte
geschiedenis werd Malta geregeerd door
verschillende grootmachten: de
Carthagers, de Romeinen, Byzantijnen,
Arabieren, Noormannen, de Zwaben, de
Aragonen, de Ridders van de Orde van
Sint Jan, de Fransen en de Britten. Malta
werd in 1964 een onafhankelijke natie
binnen het Britse Gemenebest. In 2004
trad het toe tot de Europese Unie.

van de vorige eeuw gehouden. In 1995
werd de Oecumenische Raad van Malta
opgericht, die vandaag de dag Christenen
Samen in Malta wordt genoemd.
Naast de gebruikelijke oecumenische initiatieven, kent Malta vele terugkerende activiteiten zoals een gezamenlijk diaconaal
project; het bezoeken van zieken en ouderen, carolzang en evenementen ter gelegenheid van de Wereldgebedsdag voor de
schepping; oecumenische ontvangst door
de katholieke aartsbisschop van Malta
tijdens de Week van Gebed; wederzijdse
deelname van christelijke leiders aan speciale patroonsfeesten; samenwerking bij
de Voedselbank; Lighthouse Network dat
christenen maandelijks samenbrengt voor
gebed en lofprijzing; en samenwerking
in het onderwijs ter bevordering van de
oecumene. De president van de Republiek
Malta nodigt jaarlijks de kerkleiders uit
voor een rondetafelgesprek en een kerstmaaltijd, enkele dagen voor Kerstmis.

Het christelijk geloof is diep geworteld
in de cultuur van de inwoners van Malta
en het zustereiland Gozo. Hoewel de
huidige bevolking van ongeveer 430.000
mensen overwegend rooms-katholiek is,
zijn er vanaf de negentiende eeuw ook
andere kerken: de Church of Scotland,
de Anglicaanse Communie, de Methodist
Church en verschillende orthodoxe
kerken. Het aantal orthodoxe kerken is
sterk toegenomen.

De werkrelatie bij de kerken op Malta
kenmerkt zich door respect en oprechte
samenwerking. De Rooms-Katholieke Kerk
op Malta heeft de verschillende orthodoxe
kerken geholpen bij het vinden van een
geschikte plaats voor de eredienst. Ook
het rooms-katholieke bisdom Gozo heeft
zijn deuren geopend om anglicanen en
andere christenen uit de gereformeerde
tradities te verwelkomen. Het positieve
oecumenische klimaat op Malta kan dienen als een microkosmos van de oecumenische dialoog.

Deze brede veelkleurigheid van christelijke
kerken maakt de oecumene levendig. De
eerste oecumenische ontmoetingen op
Malta vonden plaats midden jaren zestig
van de vorige eeuw, toen een kleine groep
rooms-katholieke geestelijken regelmatig
aalmoezeniers van de Britse strijdkrachten
op Malta ontmoette. De eerste formele
oecumenische diensten op Malta werden
eind jaren zestig en begin jaren zeventig

WEEK VAN GEBED BUITENGEWOON

23

Liedsuggesties
voor Week van Gebed 2020

Onderstaande liederen zijn slechts suggesties. Ze zijn gekozen uit de liedbundels die in
de meeste parochies en gemeenten bekend zijn en gebruikt worden. Vanzelfsprekend is
het mogelijk om ook uit andere bronnen te putten. Meer nog: het verdient aanbeveling
om voor deze oecumenische viering liederen te kiezen uit de volle breedte van het liedrepertoire, om zo recht te doen aan de diversiteit in geloofsbeleving van de kerkgangers.
Van veel liederen kunt u op internet (YouTube) gezongen voorbeelden vinden. Meer
suggesties voor liederen vindt u op www.raadvankerken.nl.

Gebruikte liedbundels
Gezangen voor Liturgie
Hemelhoog. Protestants evangelische liedbundel
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk
Opwekkingsliederen

Openingslied
Gezangen voor Liturgie 456: Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig (ook Liedboek 275)
Gezangen voor Liturgie 643: Vol van verwachting
Hemelhoog 707: Met open armen
Liedboek 286: Waar de mensen dwalen in het donker
Liedboek 975: Jezus roept hier mensen samen
Opwekking 167: Samen in de naam van Jezus
Opwekking 194: U maakt ons één

Roepen tot de heilige Geest
Liedboek 670: Kom Schepper God, o heilige Geest
Liedboek 681: Veni sancte Spiritus (Taizé)
Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Vragen om vergeving en verzoening
Hemelhoog 44: Uit de diepten roep ik U (ook Liedboek 130c en Psalmen van Nu 130)
Liedboek 300a: Kyrie
Opwekking 624: Wees genadig

Loflied
Gezangen voor Liturgie 381: Zingt van de Vader (ook Liedboek 304)
Gezangen voor Liturgie 629: Laat ons de Heer lofzingen (ook Liedboek 864)
Liedboek 98: Zing een nieuw lied voor God de Here
Liedboek 117d: Laudate omnes gentes (Taizé)
WEEK VAN GEBED BUITENGEWOON
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Liedboek 309a: God alle eer
Hemelhoog 615: Prijs Adonai (ook Opwekking 638)
Hemelhoog 617a: 10.000 redenen (ook Opwekking 733)
Opwekking 571: Dit is de dag

Lied na of rond de lezing uit Handelingen
Gezangen voor Liturgie 519: Stem als een zee van mensen (ook Liedboek 828)
Liedboek 352: Jezus, meester aller dingen (ook mogelijk na de overweging)
Opwekking 428: Genade, zo oneindig groot / Amazing Grace (ook mogelijk na overweging)

Lied na of rond de Evangelielezing
Liedboek 338a: Halleluja (ook Gezangen voor Liturgie 246)
Opwekking 513: Halleluja, Halleluja

Lied na de overweging
Liedboek 352: Jezus, meester aller dingen (ook mogelijk na de lezing uit Handelingen)
Liedboek 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Liedboek 1005: Longing for light / Zoekend naar licht
Liedboek 1007: Brood zal ik geven
Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen
Opwekking 428: Genade, zo oneindig groot / Amazing Grace

Geloofsbelijdenis (alternatieven voor de gesproken versie)
Gezangen voor Liturgie 271 tm 273: Geloofsbelijdenis
Liedboek 340b: Ik geloof in God de Vader
Liedboek 340d: Ik geloof in de levende God
Opwekking 347: Ik geloof in God de Vader

Onze Vader (alternatieven voor de gesproken versie)
Gezangen voor Liturgie 321: Onze vader
Hemelhoog 547: Onze Vader
Liedboek 371: Onze Vader in de hemel
Liedboek 1006: Onze Vader in de hemel
Opwekking 436: Onze Vader

Slotlied
Liedboek 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Liedboek 423: Nu wij uiteengaan
Gezangen voor Liturgie 551: Wonen overal (ook Liedboek 419)
Gezangen voor Liturgie 654: Wij hebben voor u gebeden
Opwekking 710: Gebed om zegen
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Dag 1

Verzoening

Gooi de ballast overboord
19 januari
Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 18-21, PSALM 85, LUCAS 18 VERS 9-14
Als christenen uit verschillende kerken en tradities dragen we helaas een zware last van
wederzijds wantrouwen, bitterheid en achterdocht met ons mee. Wij danken de Heer
voor het ontstaan en de groei van de oecumenische beweging in de afgelopen eeuw. We
ontmoeten christenen uit andere tradities en bidden samen om eenheid in Christus. Deze
ontmoetingen moedigen ons aan om ons met elkaar te verzoenen, elkaar te vergeven en
aanvaarden. De bagage van ons verleden mag ons niet weerhouden om dichter bij elkaar
te komen. De Heer wil dat we deze ballast loslaten om ruimte te scheppen voor Gods
grote daden.

Gebed
God die vergeeft, bevrijd ons
van de pijnlijke herinneringen
uit het verleden.
U geeft ons de opdracht
om samen als gelovigen
in Christus te leven.
Wij hebben aan die eenheid
soms schade toegebracht.
Leid ons naar verzoening.

Geef door de heilige Geest dat wij
het kwade overwinnen door het goede:
haat door liefde,
woede door zachtheid,
achterdocht door vertrouwen.
Wij vragen dit in de naam van Jezus,
uw geliefde Zoon, onze Broeder.
Amen.

BID OOK VOOR…
... VERZOENING TUSSEN MENSEN EN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN UW DORP
O F S TA D .
. . . E E N T O E N A M E VA N O N D E R L I N G V E R T R O U W E N T U S S E N C H R I S T E N E N W E R E L D W I J D .
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Dag 2

Verlichting

Christus' licht zoeken en laten zien
20 januari
Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 20, PSALM 119 VERS 105-110, MARCUS 4 VERS 35-41
Christus is ons licht en onze gids. Zonder zijn licht en leiding raken we de weg kwijt.
Wanneer christenen Christus uit het oog verliezen, worden ze angstig en vervreemden
ze van elkaar. Veel mensen van buiten de kerk zien daardoor het licht van Christus niet,
ook al zijn zij van goede wil. Als christenen en hun kerken verdeeld zijn, weerspiegelen ze
het licht van Christus minder duidelijk. Soms wordt het zelfs volledig verduisterd. Als we
Christus zoeken als onze enige hoop op redding, brengt Hij ons ook dichter bij elkaar. We
weerspiegelen zijn licht dan duidelijker en worden een zichtbaar teken van Christus, die
het Licht van de wereld is.

Gebed
God, uw Woord is een licht
voor onze voeten.
Zonder U zijn we verloren
en gedesoriënteerd.
Schenk ons uw licht door uw Woord,
dan kunnen wij uw pad bewandelen.
Laat onze kerken ernaar verlangen
dat U door uw aanwezigheid ons leidt,
troost en verandert.

Geef ons dat we het eerlijk zullen erkennen
als we het anderen moeilijk maken
om uw licht te zien.
Geef ons de genade
om uw licht met anderen te delen.
Wij vragen dit in de naam van uw Zoon,
die ons, die Hem willen volgen, roept
om het licht voor de wereld te zijn.
Amen.

BID OOK VOOR…
. . . H E N D I E H E T L I C H T VA N C H R I S T U S W E L Z O U D E N W I L L E N Z I E N ,
M A A R H I E R VA N W O R D E N A F G E L E I D D O O R D E V E R D E E L D H E I D B I N N E N D E K E R K .
. . . H E N D I E I N H U N E I G E N L E E F O M G E V I N G H E T L I C H T VA N C H R I S T U S
WILLEN UITDRAGEN.
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Dag 3

Hoop

De boodschap van Paulus
21 januari
Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 22 EN 34, PSALM 27, MATTEÜS 11 VERS 28-30
Christenen uit verschillende kerken en tradities worden vaak ontmoedigd door het
gebrek aan zichtbare eenheid als ze niet volledig met elkaar verzoend zijn. Sommigen
hebben alle hoop opgegeven en menen dat deze eenheid een onbereikbaar ideaal
is. Anderen zien eenheid niet eens als een noodzakelijk onderdeel van hun christelijk
geloof. Wij bidden God om zichtbare eenheid te geven. Laten we dat dan doen met een
standvastig geloof: geduldig en vol hoop, vertrouwend op zijn liefdevolle leiding. De Heer
bad zelf om eenheid voor de kerk, Hij wil ons vergezellen op deze reis. We zullen niet
verloren gaan.

Gebed
Barmhartige God,
verloren en ontmoedigd
keren wij ons tot U.
Geef ons uw geschenk, de hoop.
Mogen onze kerken leven uit de hoop,
en streven naar de eenheid

waar uw Zoon om bad aan de vooravond
van zijn lijden en sterven.
Wij vragen dit door Hem
die met U en de heilige Geest
leeft en regeert
in eeuwigheid. Amen

BID OOK VOOR…
. . . V E R B O N D E N H E I D I N M I S S I E . D AT H E T Z O E K E N VA N E E N H E I D N I E T B L I J F T S T E K E N
I N W O O R D E N , M A A R O O K L E I D T T O T C R E AT I E F D E N K E N E N D O E N .
. . . G O D S W I J S H E I D E N L E I D I N G B I J D E P O G I N G E N VA N T O E N A D E R I N G
DIE GAANDE ZIJN BINNEN DIVERSE KERKGENOOTSCHAPPEN.
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Dag 4

Vertrouwen

Wees niet bang, geloof!
22 januari
Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 23-26, PSALM 56, LUCAS 12 VERS 22-34
Paulus blijft hopen en bemoedigt zijn medereizigers tijdens de zware storm. Wat een
tegenstelling met hun angst en wanhoop! Wij zijn samen geroepen om leerlingen van
Jezus Christus te zijn. Dat houdt in dat we werkelijk anders durven zijn, omdat we Hem
hebben leren kennen. We zijn getuigen van de hoop in een wereld die verscheurd wordt
door angst. Volhardend willen we ons vertrouwen stellen op Gods liefdevolle leiding. Het
leven in Christus leert ons dat alles bijdraagt aan het goede voor hen die God liefhebben.
We weten dat we, tegen alle verwachtingen in, niet zullen verdrinken of verloren gaan.
Want Gods liefde duurt eeuwig.

Gebed
Almachtige God,
Ons persoonlijk lijden doet ons pijn.
Wanneer we ziek zijn of angstig,
wanneer een dierbare sterft,
krimpen we soms ineen.
Leer ons om dan toch
op U te vertrouwen.
Mogen de kerken waar wij toe behoren

tekenen van uw leiding zijn.
Maak ons echte leerlingen van uw Zoon
die ons leerde op uw Woord te bouwen
en om elkaar te dienen.
Vol vertrouwen vragen wij dit
in de naam van uw Zoon,
en in de kracht van de heilige Geest.
Amen.

BID OOK VOOR…
. . . H U L P V E R L E N E R S . D AT Z I J G O D S K R A C H T E R VA R E N B I J H E T D E L E N VA N G E L O O F ,
HOOP EN LIEFDE.
. . . H E T W E R K VA N D E C H R I S T E L I J K E M E D I A O V E R A L I N D E W E R E L D .
D AT Z I J E E N B O O D S C H A P VA N H O O P M O G E N V E R S P R E I D E N .
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Dag 5

Kracht

Brood breken voor de reis
23 januari
Lezen
HANDELINGEN 27 VERS 33-36, PSALM 77, MARCUS 6 VERS 30-44
Paulus moedigt de mensen in de boot aan om te eten, zodat ze kracht krijgen voor wat
vóór hen ligt. Door brood te eten laten de mensen zien dat hun houding veranderd is. Ze
wanhopen niet meer, maar vatten moed.
Op dezelfde manier geeft de Maaltijd van de Heer ons voedsel voor de reis. Hij wijst
ons op het leven in God. Het breken van het brood, in de kern van de christelijke
gemeenschap, maakt ons sterk en bouwt ons op. Zo kunnen we ons als christenen
inzetten om te dienen. We verlangen naar de dag waarop alle christenen aan dezelfde
Maaltijd van de Heer deelnemen en kracht kunnen putten uit het ene brood en de ene
beker.

Gebed
Liefdevolle God,
uw Zoon Jezus Christus brak het brood
en deelde de beker
op de avond voor zijn lijden.
Mogen we groeien naar een
hechtere gemeenschap met elkaar.
Geef ons de kracht om,
zoals Paulus en de eerste christenen,

bruggen van bewogenheid,
innige verbondenheid
en saamhorigheid te bouwen.
In de kracht van de heilige Geest
vragen wij dit in de naam van uw Zoon,
die zijn leven gegeven heeft
opdat wij zouden leven.
Amen.

BID OOK VOOR…
. . . D AT D E D A G M A G K O M E N D AT W E S A M E N M E T A L L E C H R I S T E N E N D E M A A LT I J D
VA N D E H E E R K U N N E N V I E R E N .
. . . C R E AT I V I T E I T E N M O E D V O O R O V E R H E D E N E N O N T W I K K E L I N G S O R G A N I S AT I E S
O M E E R L I J K E O P L O S S I N G E N T E V I N D E N V O O R V O E D S E LT E K O R T E N .
. . . H E T H E R S T E L VA N D E S C H E P P I N G .
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Dag 6

Gastvrijheid

Toon buitengewone vriendelijkheid
24 januari
Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 1-2, 7, PSALM 46, LUCAS 14 VERS 12-24
Na een traumatische strijd en storm op zee, spoelen de schepelingen aan op de kust
van Malta. Hier ervaren zij de praktische zorg van de eilandbewoners als buitengewoon
vriendelijk. Zulke vriendelijkheid laat onze medemenselijkheid zien. Het evangelie
leert ons dat, wanneer wij zorgen voor hen die in nood verkeren, wij liefde voor
Christus zelf laten zien (zie ook Matteüs 25 vers 40). Bovendien brengen we ons hart
in overeenstemming met het hart van God als we liefdevolle vriendelijkheid tonen
aan de zwakken en ontheemden. In Gods hart nemen zij een speciale plaats in. Of
het nu mensen zijn uit andere culturen of met andere overtuigingen, immigranten of
vluchtelingen - wanneer wij buitenstaanders verwelkomen hebben we Christus zelf lief
en hebben we lief zoals God liefheeft. Als christenen zijn we geroepen om te handelen
vanuit geloof, om uit te reiken met Gods omarmende liefde. Ook naar hen die we moeilijk
kunnen liefhebben.

Gebed
God van de wezen, weduwen
en vreemdelingen,
leg in ons hart
een diep besef van gastvrijheid.
Open onze ogen en ons hart
wanneer U ons vraagt om U
te voeden, te kleden en te bezoeken.
Mogen onze kerken meehelpen
om een einde te maken aan

honger, dorst en vereenzaming en
aan het wegnemen van belemmeringen
die het verwelkomen van alle mensen
in de weg staan.
Wij vragen dit
in de naam van uw Zoon, Jezus,
die aanwezig is, ook in de minste
van onze zusters en broeders.
Amen.

BID OOK VOOR…
. . . M E N S E N D I E G E V L U C H T Z I J N E N T R A U M A’ S H E B B E N O P G E L O P E N :
VOOR HEELHEID, TROOST EN EEN TOEKOMSTPERSPECTIEF.
. . . E E N Z E G E N V O O R D E B E V O L K I N G VA N M A LTA . D AT Z I J O O K I N D E T O E K O M S T
B E K E N D M O G E N S TA A N O M H U N B U I T E N G E W O N E V R I E N D E L I J K H E I D .
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Dag 7

Bekering

Ons hart en ons denken veranderen

25 januari
Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 3-6, PSALM 119 VERS 137-144, MATTEÜS 18 VERS 1-6
De lokale bevolking realiseert zich dat haar oordeel, dat Paulus een moordenaar
is, verkeerd is. De bewoners van Malta veranderen van mening. De buitengewone
gebeurtenis met de adder zorgt ervoor dat de eilandbewoners de dingen op een nieuwe
manier zien. Zo worden ze voorbereid om de boodschap van Christus door Paulus te
horen. In onze zoektocht naar christelijke eenheid en verzoening worden ook wij vaak
uitgedaagd om opnieuw na te denken over hoe we andere christelijke tradities en
culturen waarnemen. Dit vraagt van ons dat wij ons voortdurend op Christus richten,
zodat wij als kerk leren om de ander niet meer als bedreiging te zien. Dan zullen wij de
ander niet kleineren maar waarderen. Zo komen we dichter bij eenheid in Christus.

Gebed
Almachtige God,
wij keren ons tot U
met een hart vol berouw.
Zuiver ons, in onze oprechte zoektocht
naar uw waarheid,
van onrechtvaardige meningen
over anderen
en leid de kerken

om te groeien in gemeenschap.
Help ons onze angsten los te laten,
en zo elkaar
en de vreemdeling in ons midden
beter te begrijpen.
We vragen dit in naam
van de Rechtvaardige,
uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.

BID OOK VOOR…
. . . B E S C H E R M I N G VA N C H R I S T E N E N D I E V E R V O L G D W O R D E N VA N W E G E H U N G E L O O F .
D AT Z I J N I E T A L S ‘ G E VA A R L I J K ’ Z U L L E N W O R D E N G E Z I E N , M A A R A L S Z E G E N .
... OPENHEID ONDER ANDERSGELOVIGEN IN ONS LAND (EN IN DE WERELD)
O M D E B O O D S C H A P VA N C H R I S T U S T E H O R E N .
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Dag 8

Vrijgevigheid
Ontvangen en geven
26 januari
Lezen
HANDELINGEN 28 VERS 8-10, PSALM 103 VERS 1-5, MATTEÜS 10 VERS 7-8
In dit verhaal wordt veel gesproken over geven en ontvangen: Paulus ontvangt
buitengewone vriendelijkheid van de eilandbewoners. Paulus geeft Gods genezing
aan de vader van Publius en aan anderen. Na alles verloren te hebben in de storm,
ontvangen de 276 schipbreukelingen alles wat ze nodig hebben om weer te gaan varen.
Als christenen zijn wij geroepen tot buitengewone vriendelijkheid. Maar om te kunnen
geven moeten we eerst leren om te ontvangen - van Christus en van anderen. Vaker dan
we het doorhebben, ontvangen we een vriendelijk gebaar van mensen die anders zijn
dan wij. Deze daden wijzen ook op de vrijgevigheid en verlossing van onze Heer. Wij, die
door de Heer verlost zijn, zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wat wij ontvangen
hebben.

Gebed
God, gever van het leven,
wij danken U voor de gave
van uw ontfermende liefde
die een veilige haven voor ons is
en ons kracht geeft.
We bidden dat onze kerken
altijd ervoor openstaan

om uw gaven van elkaar te ontvangen.
Help ons om vrijgevig aan allen te zijn
terwijl we samen op reis zijn
naar christelijke eenheid.
Wij vragen dit in naam van uw Zoon
die met U en de heilige Geest regeert.
Amen.

BID OOK VOOR…
. . . E E N T O E N A M E I N O N S B E S E F VA N D A N K B A A R H E I D . D AT W E M O G E N H E R K E N N E N
WAT W E VA N G O D E N A N D E R E N O N T VA N G E N .
. . . G O D S L E I D I N G E N I N S P I R AT I E O M Z E L F B U I T E N G E W O O N V R I E N D E L I J K T E Z I J N
VOOR ANDEREN.
. . . H E N D I E O N Z E G AV E N O N T VA N G E N , D AT Z I J G O D S L I E F D E D A A R I N Z U L L E N Z I E N .
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Over de Week van Gebed
De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks
terugkerende week waarin christenen samen bidden. De gebedsweek
wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken en MissieNederland
kennen een lange gebedstraditie die
teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar
geleden. Wereldwijd bidden miljoenen
christenen mee. Door samen te bidden
ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we
verantwoordelijkheid voor anderen door
de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven.

Meer materialen
MissieNederland en de Raad van
Kerken bieden beide een variatie aan
materialen aan om te gebruiken bij
de Week van Gebed. Zo ontwikkelen
we in samenwerking met diverse
organisaties een kinderwerkpakket en
kindergebedsfolder en is er digitaal
materiaal voor tieners.
Ook zijn er promotie- en uitdeelmaterialen
beschikbaar, zoals posters, gebedsarmbandjes en bidprentjes. Kijk voor het
complete aanbod op de websites van de
Raad van Kerken en MissieNederland:
www.raadvankerken.nl en
www.missienederland.nl

Meedoen aan de
Week van Gebed
Er zijn diverse manieren waarop
men aan de Week van Gebed kan
meedoen:
 Organiseer of bezoek een
(interkerkelijke) viering die in
het teken staat van de Week van
Gebed (19 januari)
 Organiseer of bezoek een van de
(dagelijkse) gebedsbijeenkomsten
in de eigen wijk.
Bekijk de mogelijkheden en tips op
www.weekvangebed.nl
 Bid zelf dagelijks mee aan de
hand van dit boekje, of de edities
voor kinderen en tieners.
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Maak de Week van Gebed
mede mogelijk
Bent u positief over de Week van Gebed
en wilt u eraan bijdragen? Maak dan een
gift over. Op de websites van de Raad van
Kerken en MissieNederland leest u hoe u
dit kunt doen.
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Voorbereiding materialen
Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de
Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de
eenheid van de christenen is het materiaal voor de Week van Gebed voor de
eenheid van de christenen 2020 voorbereid door christenen op Malta.
Het materiaal dat is aangereikt door de christenen in Malta is zorgvuldig
vertaald en licht aangepast naar de Nederlandse situatie door een
gezamenlijke projectgroep van de Raad van Kerken en MissieNederland.
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 Eveline Bakker		

 Gert Landman
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 Joren IJzerman		
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 Dick Westerneng
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Zij waren

buitengewoon
vriendelijk voor ons
HANDELINGEN 28 VERS 2

Week van Gebed 2020
www.raadvankerken.nl
www.missienederland.nl
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