Is Christus dan verdeeld?
1 Korintiërs 1:13
Toen er na de oorlog veel Nederlanders emigreerden naar Canada, hebben
we ook onze kerkelijke verdeeldheid geëxporteerd: iedere Nederlandse
richting kreeg een Canadese variant. Daar moesten we weleens om
glimlachen, maar het was natuurlijk een spiegel van wie wij zelf zijn.
Daarom vinden we het zo mooi dat we ons nu door de Canadezen het thema
voor de Week van gebed laten aanreiken: ‘Is Christus dan verdeeld?’ – de
vraag die Paulus al zo indringend stelde. Het begint er mee dat je gelooft dat
Christus één is en zijn kerk dus ook. Gaandeweg moet je daar naar leren
doen. En wat staat er tussen geloven en doen? Precies: bidden. Laten we
daar gezamenlijk en met overtuiging ruimte voor maken.
Ds. Willem Smouter,
voorzitter EA-EZA
Drs. Henk van Hout,
voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Samenwerking
EA-EZA en de Raad van Kerken in Nederland werken nauw samen
bij het samenstellen van het materiaal voor de Week van gebed.
Wij hopen dat ook lokaal een groeiende eenheid tussen christenen
en kerken ontstaat.

Week van gebed 2014
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Inleiding op de orde van dienst
Er zijn in de viering van dit jaar enkele elementen die waarschijnlijk extra
voorbereiding vergen.
Het samenkomen als gemeenschap bevat een uitnodiging om te bidden met
het gezicht naar vier windrichtingen, volgens de traditie van sommige
inheemse volken van Canada. Dit gebed wordt nog steeds gebeden door
christenen met deze achtergrond. Van tevoren moet je weten waar volgens
het kompas de vier windrichtingen zijn in de ruimte waar men samenkomt,
zodat de vierende gemeenschap met de klok mee kan draaien in de loop van
het gebed. De tekst kan ook worden weggelaten, als het minder goed past bij
de gemeente of de locatie. Als men de tekst inkort, gaat men van ‘Maak ons
één in Christus’ onmiddellijk door met het zingen van het loflied.
De uitwisseling van geestelijke gaven is een antwoord op Paulus’ zorg dat de
Korintiërs in groepen verdeeld zijn. De uitwisseling vereist enige
voorbereiding. Wellicht is het verstandig om als vertegenwoordigers van
verschillende kerken tijdig met elkaar te spreken over de symbolen die elk wil
meenemen.
Dit jaar presenteren we voor het eerst als evangelische en oecumenische
traditie een gezamenlijke liturgie. Meer nog dan in andere jaren is het aan de
gemeente om eventuele alternatieven in te brengen in de viering, die passen
bij de eigen gemeente. Zo is het mogelijk om in plaats van het intochtlied of
voorafgaand daaraan een reeks van aanbiddingsliederen te zingen. Verderop
in deze uitgave geven we hiervoor concrete suggesties.
Er is gekozen voor een tweetal schriftlezingen. Indien men een
evangelielezing wil toevoegen, zou Marcus 9:33-37 gekozen kunnen worden.
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Orde van dienst

Orde van dienst
v = voorganger
a = allen

I We komen samen in hoop en eenheid
Intochtlied
(Voorgangers en anderen komen in optocht binnen)

Zingen

Gezang 289: 1, 2, 3

(Liedboek/Opwekkingsliederen)

Heer, het licht van uw liefde schittert

Is Christus dan verdeeld?
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2. Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.

refrein
3. Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
En de weerglans op ons gezicht zien,zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein

tekst en muziek Graham Kendrick
© Make Way Music (adm@Smallstonemediasongs.com)
All rights reserved. Used by permission
vertaling Ria Borkent

Verwelkoming
(gemeente gaat staan)

v

a
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Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus

(1 Korintiërs 1:3)

Deze viering is voorbereid door mensen in Canada.
In de taal van de Iroquoi, één van de oudste volken daar, betekent
‘Canada’: dorp. Het woord drukt uit, dat mensen ondanks verschillen
onderling verbonden zijn, alsof ze in één dorp wonen.
Zo zijn we als christenen met elkaar verbonden.
Beste vrienden, wees welkom,
dat we eenheid ervaren mogen in het gebed,
door de genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.

Orde van dienst

v

a
v

God van liefde,
u roept ieder van ons:
uit onze huizen en boten,
onze kantoren, fabrieken en winkels,
onze velden en kudden, onze scholen en ziekenhuizen,
onze gevangenissen,
om één te zijn in gemeenschap met Jezus Christus onze Heer.
Maak ons in Christus één.
De christenen in Canada die afstammen van de inheemse volken
bewaren een oud ritueel. Zij bidden staande tot God. Ze richten
daarbij het gezicht naar de verschillende windrichtingen om aan te
geven dat ze onderdeel zijn van Gods schepping en afhankelijk van
de Geest voor hun leven en gezondheid.
Laten wij samen met hen bidden.

Met het gezicht naar het oosten
v
a

De zon komt op in het oosten.
Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis.
Wij danken u, God, voor deze gaven.

Met het gezicht naar het zuiden
v
a

Het zuiden staat symbool voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven.
Wij danken u, God, voor deze gaven.

Met het gezicht naar het westen
v
a

De regen komt uit het westen.
Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden.
Wij danken u, God, voor deze gaven.

Met het gezicht naar het noorden
v
a

Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw, die ons kracht en
volharding schenkt.
Wij danken u, God, voor deze gaven.
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We keren ons weer naar voren, met het gezicht omhoog
v
a

Uit de hemel ontvangen we duister en licht,
lucht die wij ademen, uw adem.
Wij danken u, God, voor deze gaven.

Met het gezicht omlaag
v
a

Uit de aarde komen wij, en tot de aarde keren we terug.
Wij danken u, God, voor uw schepping, onze aardse woning.

Zingen

Gezang 401: 1, 2

(Gezangen voor Liturgie)

Aanbidt en dankt uw Vader
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2. Aanbidt en dankt de koningszoon,
die in de wereld kwam,
en al de zonden van zijn volk
gehoorzaam op zich nam.
Nu nodigt Hij zijn broeders uit
op ’t grote koningsfeest.
En waar Hij leeft aan Vaders hand,
daar heerst een goede geest.

tekst W. Stroux
melodie Gesangbuch Würtemburg 1784

(gemeente gaat zitten)

Schuldbelijdenis
v

a
v

a

Als Gods licht op ons schijnt, wordt ook onze zonde zichtbaar.
Daarom belijden wij onze schuld, geïnspireerd door Paulus’ oproep
aan de Korintiërs.
Genadige God,
door onze eenheid met Christus Jezus
hebt u ons rijk gemaakt in talen en kennis.
In onze trots schrijven we deze gaven aan onszelf toe.
We erkennen niet de ware bron ervan.
Vergeef ons, Heer.
Heer, ontferm U.
Genadige God,
in Christus hebben we een overvloed aan geestelijke gaven.
Toch zijn wij soms te verlegen,
of te veel door onszelf in beslag genomen,
om het wonder van uw boodschap te delen,
te delen met de mensen om ons heen.
Vergeef ons, Heer.
Heer, ontferm U .
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v

a
v

a

Genadige God,
u roept ons tot gemeenschap in uw Zoon.
Vergeef ons ons gebrek aan enthousiasme,
dat we niet vanuit één gezindheid één doel nastreven,
dat we de verdeeldheid en onenigheid onder ons voor lief nemen.
Vergeef ons Heer.
Heer, ontferm U.
Genadige God,
u blijft trouw,
ook al ziet u onze zwakheid.
Vergeef ons onze middelmatigheid.
Vergeef ons dat we te gemakkelijk in tegenstellingen berusten.
Laat door uw Heilige Geest het vuur in ons ontstoken zijn,
dat wij concrete stappen zetten om de eenheid te genieten,
samen met elkaar en met uw hele schepping.
Amen.

II. We luisteren naar het Woord van God
Bijbellezingen
Eerste lezing

Genesis 13:2-8

Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. Vanuit
de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats
tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan en waar
hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de
H E E R aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat
schapen, geiten, runderen en tenten. Beiden bezaten zo veel vee
dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. Hierdoor
ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders
van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de
Perizzieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom
zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We
zijn toch familie?
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Tweede lezing

1 Korintiërs 1:4-17

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn
genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk
geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het
getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt
het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht,
aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het
einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de
dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent
om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus
roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te
vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te
zijn. Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en
zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een
zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik
van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan
verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam
van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u
– behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; niemand van u
kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog
Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet
herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Ik ben immers
niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen
– en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan
zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.

Is Christus dan verdeeld?

11

Zingen

Gezang 970: 1, 2, 3, 4, 5

(Liedboek)

Vlammen zijn er vele

2. Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
tekst Anders Frostenson - ‘Lågoma år många’
vertaling Coen Wessel
melodie Olle Widestrand

Overweging
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III. We antwoorden in geloof en verbondenheid
Geloofsbevestiging
(gemeente gaat staan tijdens het volgende lied)

Zingen

Gezang 62: 1, 2, 3, 4

(Youth for Christ-zangbundel)

Heer, U bent mijn leven

Is Christus dan verdeeld?
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2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
Eén met God de Vader en verenigd met uw volk.
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
3. Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;
zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
en in uw vergeving leef ik nu.
4. Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen ons hier samen bracht;
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.
(gemeente gaat zitten)

Uitwisseling van geestelijke gaven
v

Mensen uit verschillende kerken zijn voor deze dienst bij elkaar
geweest. Ze hebben nagedacht over de verschillende gaven binnen
onze kerken. We hebben hen gevraagd een voorwerp mee te nemen
als symbool van wat elk der tradities kan bijdragen aan het geheel
van de christelijke gemeenschap.
We gaan luisteren naar de keuzes.

(Elk van de vertegenwoordigers zegt welk voorwerp hij of zij heeft
meegenomen en legt het op een tafel, de gemeente antwoordt met:)
a
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God, wij danken u voor deze gave.

Orde van dienst

Gebed
(Ruimte voor spontaan gebed en voor voorbede voor de eenheid van stad en land,
afsluitend zegt de voorganger:)
v

Geef ons kracht om samen het koninkrijk te zoeken,
waarvoor u hebt gebeden.
Wij bidden met u:

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.

Vredewens
v

Toen de Fransen vier eeuwen geleden naar Canada kwamen,
troffen ze daar een land rijk aan grondstoffen.
Ze werden geholpen door de bewoners.
Ze waren dankbaar voor die hulp.
En ze gaven een speciale naam aan het schip,
waarmee de stichter van de stad Québec was aangekomen:
‘Don de Dieu’, wat betekent ‘Gave van God’.
Zoals de Fransen en de oorspronkelijke bewoners elkaar zagen,
zo kunnen wij elkaar zien, zoals wij hier bijeen zijn gekomen.
Wij zijn voor elkaar een gave van God.
Laten we daarin elkaar bevestigen.
Is Christus dan verdeeld?
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De aanwezigen reiken elkaar de hand en zeggen:
a

Je bent een gave van God.

Offergave

Zingen

(ondertussen zingt de gemeente)

Psalm 117

(Taizé)

Laudate, omnes gentes,
Laudate, Dominum (bis)
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IV. Wij gaan uit in de wereld
Gezamenlijke inzet voor eenheid
v

Paulus heeft de christenen in Korinte opgeroepen
om in hun hart te erkennen
en in hun daden te laten zien
dat Christus niet verdeeld is.
Hij roept ook ons op om gestalte te geven aan de eenheid
die we al in Christus bezitten.

v
a

Is Christus dan verdeeld?
Nee!
Samen gaan we de wereld in
om zijn goede nieuws te verkondigen.

Zingen

Gezang 418: 1, 2

(Liedboek)

God, schenk ons de kracht

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.

tekst Dieter Trautwein - ’Komm, Herr, segne uns’
vertaling Ad den Besten
melodie Dieter Trautwein
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Zegen en zending
v

a

Moge de liefde van de Heer Jezus u tot Hem trekken,
moge de kracht van de Heer Jezus u sterken in zijn dienst,
moge de vreugde van de Heer Jezus uw geest vervullen,
en de zegen van de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
zij met u en blijve met u
voor altijd.
Amen

Muziek

In Christus Jezus schenkt God zijn genade
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Liedsuggesties
In plaats van de genoemde liederen in de liturgie zijn er vele andere mogelijkheden.

1.

We komen samen in hoop en eenheid

Ere zij aan God, de Vader
U, die mij geschapen hebt
Mensen wij zijn geroepen om te leven
Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Samen in de naam van Jezus

2.

We luisteren naar het Woord van God

Vader daal nu met uw Geest
Zing nu van Gods goedheid
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij
Psalm 36, 5-7.10-11
Halleluja. Heer Jezus, ontsluit
Jubilate Deo

3.

ELB 238; Opw. 463
Iona2: 38
GvL 456; LB 275
GvL blz.73
GvL 245 en 246
Taizé 31; LB 66a

We antwoorden in geloof en verbondenheid

Roept God een mens tot leven
Aan wat op aarde leeft
Vele gaven, één Geest
Mogen allen één zijn
Christus, ons licht / Christ, be our light
‘k Heb je lief met de liefde
Ubi caritas

4.

LB 705; Opw.320; LvdK 255
ELB 315; Opw.355
GvL 494; LvdK 94
LB 118:1,5,10; GvL 118II;
Opw 167; ZenL 269

GvL 517; LvdK 347
GvL 575
Focolare
GvL 498
LB 1005
ZenL 66; Opw. 69
GvL 528 of LB 568 a/b

Wij gaan uit in de wereld

Jeruzalem, mijn vaderstad (enkele strofen) LvdK 265
Wij hebben voor u gebeden
GvL 654
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Opw. 334; ZenL 523
De Heer zegene U
ZenL 117 en 419
LB
ELB
GvL

Liedboek, zingen en bidden
Evangelische Liedbundel
Gezangen voor Liturgie

Opw.
ZenL
YfC

Opwekkingsliederen
Zing een nieuw lied
Youth for Christ-zangbundel
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