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Het woord is aan jou

Zal het nog lang duren voordat er Letse zendelingen naar Nederland 
komen om hier van het nieuws over Jezus Christus te vertellen? Aan hun 
 missionaire enthousiasme zal het niet liggen. Zo zeggen de Letten tijdens 
deze Week van gebed: ‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote 
daden te verkondigen.’

Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging 
kracht. Laten we daarom deze Week van gebed samen komen, elkaar 
 ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Zo kunnen we komen 
tot dat waar de Letten ons toe oproepen: Samen Gods grote daden 
verkondigen.

Dat is al iets om over te spreken en te bidden: welke grote daden van God 
liggen u na aan het hart - en hoe gaan we ze verkondigen?

Ds. Willem Smouter,
voorzitter MissieNederland

Drs. Dirk Gudde,
voorzitter Raad van Kerken in Nederland

Samenwerking
MissieNederland 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. 



Orde van dienst4

De voorbereidingsgroep uit Letland stelt voor dat vertegenwoordigers van 
verschillende kerken binnenkomen met een Bijbel, een brandende kaars 
(Paaskaars bijv.) en een kom zout. De Bijbel wordt op de lezenaar geplaatst 
die voor de lezingen wordt gebruikt. Het zout en de kaars kunnen daarnaast 
een plek krijgen, als symbolen van Gods Woord; of bij de doopvont, als 
tekenen van onze roeping vanuit onze doop.

De inleiding op de lezingen maakt gebruik van de uitdrukking ‘explosie van 
liefde’. Die woorden zijn afkomstig van de oprichter van de Pro Sanctitate-
beweging, Guglielmo Giaquinta. Deze beweging is actief in Letland; haar 
leden hebben bijgedragen aan de voorbereiding van deze viering. 

In overleg met leden van MissieNederland (de nieuwe naam voor EA-EZA) 
is ervoor gekozen om het gebed om de heilige Geest op te nemen in een 
cluster van lofprijzingsliederen. De Letse kerk geeft ook de mogelijkheid om 
een gesproken gebed te kiezen. 

We stellen voor Exodus 19 te lezen, omdat 1 Petrus expliciet op deze tekst 
teruggrijpt. De Letse kerken noemen de mogelijkheid om Jesaja 55 te  
kiezen. Je zou ook nog kunnen kiezen voor Hosea, omdat ook het  
gedachtegoed van Hosea terug te vinden is in 1 Petrus 2:10. 

De liturgie reikt de verbeelding aan van zout. Na de homilie kunnen  
mensen naar voren komen om zout mee te nemen. We raden aan kleine 
zakjes zout te maken of te kopen. Dat kan via het bureau van de Raad van 
Kerken voor een bescheiden bedrag (zie website voor meer informatie). Het 
is ook mogelijk om een schaal met zout neer te zetten, waarin men even 
een vinger doopt. Het voordeel van een zakje dat men meeneemt, is dat 
men thuis herinnerd wordt aan het liturgische moment. 

Inleiding op de orde van dienst
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Tevoren kunnen er papiertjes worden klaargelegd en pennen waarop men 
een persoon, of activiteit kan noteren. De gemeenteleden kunnen de  
briefjes vooraan gevouwen op een schaal leggen alvorens ze het zout  
meenemen. Het is natuurlijk ook mogelijk om niet met briefjes te werken, 
maar mensen een persoon of activiteit in gedachten te laten nemen waar 
men het zout mee wil verbinden.

Na afloop van de viering kan men de bezoekers uitnodigen informeel elkaar 
te ontmoeten. De Letten geven de mogelijkheid om daarbij brood als 
 symbool van gastvrijheid uit te reiken. Het is in Letland gebruikelijk donker, 
bruin brood te nemen, vergelijkbaar met ons Friese roggebrood. Als mensen 
in Letland verhuizen naar een nieuw huis, geven vrienden vaak een brood 
met zout er bovenop in de vorm van een kruis, als een teken van zegen. De 
Letse voorbereidingsgroep nodigt christenen over de hele wereld uit om iets 
met dit gebaar van gastvrijheid te doen in de ontmoeting na de viering.
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Geroepen om de machtige daden van de Heer verkondigen 
(naar 1 Petrus 2:9)

v: voorganger; a: allen; l: lezer

I Aanvang 
De voorgangers komen binnen; ze dragen een Bijbel, licht en zout

Intochtlied 
Wij treden biddend in uw licht (GvL 558) (Gezangen voor Liturgie)

2. God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.

Orde van dienst
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3. God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar ’t leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer. 

4. God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.

Woord van welkom

v Beste vrienden, samengekomen in de naam van Christus; 
nu we bijeen zijn in deze dienst van gebed voor de eenheid, 
danken we God voor onze waardigheid en roeping als christenen. 
De apostel Petrus beschreef die zo: 
‘U bent een uitverkoren geslacht, 
een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, 
een volk dat God zich verworven heeft 
om de grote daden te verkondigen van hem, 
die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’ 

We bidden dit jaar met de christenen van Letland, 
die deze viering hebben voorbereid, 
in de hoop dat we kunnen groeien in onze gemeenschap 
met onze Heer Jezus Christus 
en met al onze broeders en zusters die streven naar eenheid.

melodie Psalm 134
tekst J.C. van Leeuwen
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II Lofprijzing
Lied in verbondenheid met de heilige Geest

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Lied 275) (Liedboek/GvL 456)

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4. Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn. 

  W

  T

  

275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
Lied van Gods aanwezigheid

weaanGij

83

zigHeer,zeHeer1 on zijthoe

bij.nazegonhoeen onsbaar

beons zig,stageGij zijt metdig

wij.tenvleuuwderon rusgels

2  Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4  Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

tekst Huub Oosterhuis
melodie 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’

602DE EERSTE DAG - Aanvangde eerste dag - Aanvang 602

Liedboek-binnenwerk 09 de eerste dag_De eerste dag  29-05-13  00:00  Pagina 602

tekst Huub Oosterhuis
melodie 16e eeuw
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Lied als belijdenis  (gemeente gaat staan)
U, Vader, U aanbidden wij (Lied 302: 2, 3, 4) (Liedboek)

3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen. 

4. O heil’ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen. 

(gemeente gaat zitten)

tekst Nikolaus Decius; melodie Leipzig 1539
vertaling Dirk Christiaan Meyer jr; Jan Wit
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III Gebed om verzoening 
v God roept ons tot verzoening en heiligheid. 

Keren wij met onze gedachten, 
met heel ons hart en heel ons lichaam tot hem, 
om de genade van de verzoening te ontvangen, 
op weg naar heiligheid. 

Stilte 

v Heer, u hebt ons gemaakt naar uw eigen beeld. 
Vergeef ons als we onze menselijke natuur 
en de wereld die u ons gaf niet respecteren. 
Kyrie eleison. 

a Heer, ontferm U.  (Taizé)

v Jezus, u roept ons op volmaakt te zijn, 
zoals onze hemelse Vader volmaakt is. 
Vergeef ons als het ons niet lukt om heilig te leven, 
integere mensen te wezen 
en mensenrechten en menselijke waardigheid te respecteren. 
Kyrie eleison. 

a Heer, ontferm U.  (Taizé)

v Heer van het leven, van vrede en gerechtigheid, 
vergeef ons als we de cultuur van de dood, 
van oorlog en onrecht doorgeven, 
en niet bouwen aan een beschaving van liefde. 
Kyrie eleison. 
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a Heer, ontferm U. (Taizé)

v Barmhartige God, 
vervul ons van uw genade en heiligheid. 
Maak ons apostelen van liefde, 
waar we ook gaan. 
Dit vragen wij door Christus, onze Heer. 

a Amen.  (gesproken)

IV Verkondiging van het Woord van God
l Het horen van het Woord van God 

bewerkt in ons leven 
een explosie van liefde. 
Luister en je zult leven. 

a Wij danken God.

Lezing  Exodus 19:3-6

Mozes ging de berg op, naar God. 
De HEER riep hem vanaf de berg toe: 
‘Zeg tegen het volk van Jakob, 
laat de kinderen van Israël weten:
“Jullie hebben gezien 
hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, 
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb 
en je hier bij mij heb gebracht.
Als je mijn woorden ter harte neemt 
en je aan het verbond met mij houdt, 
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, 
kostbaarder dan alle andere volken 
- want de hele aarde behoort mij toe.
Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” 
Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
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Zingen  
O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal (Psalm 145: 1, 2)

(Liedboek)

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wond’ren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal
Psalm 145

145

al,vanko

1

’t heelGijHeer,1 O God,mijn ning

bo venfenhefnaamki wu al.wil ver

uwroem ikdagtotVan dag ma teit,jes

Uki ez voor en algen eeu wig tijd.

zij zen,prezijnde Heer,Groot heid gegrootis

isgroot onnaam, wegronzijn doorzijn zen.delijk

mondVan mond gaantot uw hcud et dage den,

kenslaat de.wertot uw gavan eeuw meneeuw

2  Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

PSALMEN403403 psalmen

2  Wat is de mens, o Heer? Hoe hebt Gij reden
aan mensenkinderen aandacht te besteden,
voor hen te zorgen, vriendelijk en mild?
Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt?
Een damp die uit de bodem komt gerezen
en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen;
zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd,
zijn leven als een schaduw die verglijdt.

3  Daal neder, dat de hemelen openrijten!
Beroer de bergen, dat zij rokend splijten!
Slinger de pijlen van uw bliksem neer,
verstrooi de groten door uw gramschap, Heer!
Reik mij uw hand, o Here hoogverheven,
ontworstel aan de wateren mijn leven,
ontruk mij aan de vreemden en hun nijd,
wier hand mij treft, terwijl hun mond mij vleit.

4  Een schoon nieuw lied wil in mijn ziel ontspringen,
ik zal de snaren van mijn harp doen zingen.
O God, die vorsten in de vrijheid zet,
David, uw knecht, hebt van het zwaard gered,
Grootmachtige, die bergen kunt verzetten,
de watervloed het kolken kunt beletten,
ontruk mij aan de vreemden en hun nijd,
wier hand mij treft, terwijl hun mond mij vleit.

5  Maak onze zonen, Heer, als jonge loten,
als bomen in hun jeugd hoog opgeschoten,
laat onze dochters ranke zuilen zijn
van een paleis dat blinkt in zonneschijn.
Geef dat op onze pleinen niemand klage,
behoed de kudden, doe de runderen dragen,
verduizendvoudig ’t vee, in veld en wei,
vul onze schuur – maak ons van zorgen vrij.

6  Gelukkig is het volk dat te allen tijde
staat maken mag, o Heer, op uw geleide.
Gelukkig ’t volk, waaraan Gij welvaart geeft,
het volk dat U, o God, tot Koning heeft!

tekst Ad den Besten
melodie Lyon 1547/Genève 1551 – Psalm 18

402PSALMEN
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tekst Ad den Besten
melodie Genève 1562
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Lezing 1 Petrus 2: 9-12

U bent een uitverkoren geslacht, 
een koninkrijk van priesters,
een heilige natie, 
een volk dat God zich verworven heeft 
om de grote daden te verkondigen van hem
die u uit de duisternis heeft geroepen
naar zijn wonderbaarlijke licht.
Eens was u geen volk,
nu bent u Gods volk;
eens viel Gods ontferming u niet ten deel, 
nu wordt zijn ontferming u geschonken.
Geliefde broeders en zusters,
u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn;
ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens,
die uw ziel in gevaar brengen.
Leid te midden van de ongelovigen een goed leven,
opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, 
door uw goede daden tot inzicht komen
en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

  Matteüs 5: 14-16 (gemeente gaat staan tot na lied 838)

Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad die boven op een berg ligt,
kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten,
nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat zij jullie goede daden zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

l Luister en je zult leven. 

a Wij danken God. 
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Zingen  
O grote God die liefde zijt (Lied 838: 1,2) (Liedboek)

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen. 

(gemeente gaat zitten)

Homilie

Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4  Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

tekst Jan Wit
melodie Johann Schop (gewijzigd) – ‘Ermuntre dich, mein schwacher Geist’

Ik danste die morgen
toen de schepping begon
De Heer van de dans

839

ping bede schep gon,

44

teIk1 dans gen toendie mor

ren, maanster en zon,dansIk van dete de dans

nen dedei zeegol vende den en dede vel

dansdatdemt tealen mee.awatles
refrein:

mij.metmeeen maardans,Dans, doe

Hij.zegtdans,debenIk devanheer

jou erookhaal bijga Ikvoor,jeIk

zegtdans,de Hij.benIkwant vanheerde

LEVEN - Levensreis1357

838 O grote God die liefde zijt
Het diepste woord

lief zijt,de

3

Godtegro1 O die

ven,vanderVao leons

tijdalonsvulver wijdathart,

ven.liefuwaanons gede

deaar zijn,onsLaat derzouthet

rein.enwederlichthet klaarreld,

ren,wauwonsLaat bewoord

ren.waaruw bapenoheid

2  Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3  Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.

leven - Levensreis 1356

Liedboek-binnenwerk  Leven_Leven  29-05-13  00:10  Pagina 1356

tekst Jan Wit
melodie Johann Schop
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V Een teken van bereidheid om zout te zijn
v We hebben geluisterd naar het woord van de Schrift.

We dragen dit Woord met ons mee in de wereld.
We zijn daarin verbonden in één opdracht: 
om het zout van de aarde te zijn, 
om het licht in de wereld te zijn, 
om de machtige daden van de Heer te verkondigen.
Als een teken van onze deelname in deze zending, 
nodigen wij u uit om een persoon of een activiteit 
in gedachten te nemen,
om vervolgens naar voren te komen,
en om zout mee te nemen,
als tastbaar symbool van deze gedachte de komende dagen. 

Muziek, terwijl mensen de gelegenheid hebben naar voren te komen

VI Gebeden van hoop 
v Als Gods kinderen zijn we ons bewust 

van onze waardigheid en opdracht. 
Laten we daarom onze gebeden doen opstijgen 
als een bevestiging van ons verlangen 
om een heilig volk van God te zijn. 

Korte stilte 

v Liefdevolle Vader, 
wil onze harten omvormen en ook onze gezinnen, 
onze gemeenschappen en onze samenleving.

a Maak heel uw volk heilig en één in Christus. 

v  Leven gevend water, 
wil de dorst lessen die er is in onze samenleving, 
de dorst naar waardigheid, 
naar verbondenheid en heiligheid. 



Orde van dienst16

a Maak heel uw volk heilig en één in Christus. 

v Heilige Geest, 
Geest van vreugde en vrede, 
genees alle verdeeldheid 
die het gevolg is van ons misbruik van macht en geld, 
en verzoen ons dwars door alle verschillen van cultuur en taal. 
Breng ons samen als kinderen van God. 

a Maak heel uw volk heilig en één in Christus. 

v Drie-eenheid van liefde, 
leidt ons weg uit de duisternis tot in uw wonderbaar licht. 

a Maak heel uw volk heilig en één in Christus. 

v Heer Jezus Christus, 
wij zijn in eenheid met u verbonden door de doop.
Daarom verenigen we onze gebeden met de uwe 
in de woorden die u ons geleerd hebt. 

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



Het woord is aan jou 17

Collecte

Zingen  Wij zijn het lichaam (Iona 42) (Iona)

2. Christus die opsteeg
en hemelhoog leeft,
Jezus is Hij, 
liefde die alles geeft.
Hij ging ten onder
en bracht aan het licht 
blij bericht.t

VII Het delen van de vrede 
v Jezus zegt: 

Jullie zijn het zout van de aarde.
Jullie zijn het licht in de wereld.
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede daden zien 
en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Wees dan zout van de aarde. 
Wees licht voor de wereld. 
De vrede van de Heer zij altijd met u. 

a En met uw geest. 

v Laten we aan elkaar een teken van vrede geven. 

(gemeente gaat staan, geeft elkaar een teken van vrede
en blijft staan tot einde dienst)

4.  Vrouwen en mannen
horen zijn stem,
vormen zijn lichaam,
getuigen van Hem,
bidden en dienen
en zeggen Hem voort: 
levend woord.
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Zingen  
Heer uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334:1 en Lied 289: 3)
 (Opwekking/Liedboek)
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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 Kom Jezus kom ... 

VIII   Zegen en wegzending
v Gezegend je vingers

dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

a Amen. 

v Ga heen in de vrede van Christus. 

a Amen.

Muziek

tekst en muziek Graham Kendrick
vertaling K. Stelma/Ria Borkent
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Liedboek 891 / EL 226
Opwekking 167 / ZNL 269
Opwekking 80 / ZNL 517
Opwekking 228 / ZNL 114

Lofprijzing
Verzameld Liedboek 239
Liedboek 868: 1,2,5
Liedboek 337
Liedboek 329 / GvL 399
Liedboek 335
Liedboek 322 / GvL 593
Opwekking 291 / ZNL 17
Opwekking 407 / ZNL 113
Opwekking 159 / ZNL 158
Opwekking 277 / ZNL 468
Liedboek 705
Opwekking 343 / ZNL 525
Opwekking 383
GvL 419
HMH 589 / LvdK gezang 257
HMH 490 / Taizé 54
HMH 660 / Opwekking 402

Liedsuggesties
Verzoening
Opwekking 125 / ZNL 177
Liedboek 310
Liedboek 834 / GvL 538

Bij de verkondiging
ZNL 171
GvL 654
ZNL 70
Liedboek 119b
Opwekking 180 / ZNL 519

Slotliederen
Opwekking 194 / ZNL 127
Opwekking 118 / ZNL 179
Opwekking 60 / ZNL 191

Gebruikte afkortingen
GvL  Gezangen voor Liturgie
ZNL Zing een nieuw lied
HMH Hemelhoog
LvdK Liedboek voor de kerken
Liedboek Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk
EL Evangelische Liedbundel
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Net als in Nederland is er in Letland een Raad 
van Kerken actief. Daarin doen de drie grootste 
kerken mee en een aantal kleinere kerken. 

Ongeveer 34% van de bevolking is luthers, 
25% is rooms-katholiek en 19% is orthodox of 
– wat genoemd wordt – oudgelovig, een groep 
die zich afsplitste van de Russisch-Orthodoxe 
Kerk. Wat de kleinere kerken betreft: ruim 1% 
behoort tot andere christelijke kerken, zoals 
baptisten, adventisten, pinkstergemeenten en 
andere vrije kerken. Ongeveer 20% geeft aan 
geen religie te hebben of van een andere religie 
te zijn.

Oecumene in Letland

Het woord is aan jou

De kerken in Letland hebben nog 
geen lange oecumenische traditie. 
Er is ook geen officiële theologische 
dialoogcommissie. En het is een 
uitdaging om een goede relatie te 
vinden tot de Letse Orthodoxe Kerk, 
die deel uitmaakt van het patriar-
chaat van Moskou. 

De mensen hebben soms last van de 
verschillen, bijvoorbeeld als ze  willen 
trouwen en de partner van een 
andere kerk is. Zij die hun leven met 
elkaar verbinden vanuit verschil-
lende kerken moeten allerlei keuzes 
maken; het gaat dan om vragen 
als: wie zal het huwelijk inzegenen, 
waar moeten de kinderen catechese 
 volgen, welke diensten gaan we 
bijwonen en hoe zit het met de deel-
name aan de heilige communie?

Dom van Riga, een evangelisch-
lutherse kathedraal

Het lukt steeds beter om als kerken 
elkaar te vinden. Eén van de succes-
volle platformen is de zogenoemde 
Raad van Geestelijke Zaken, waar 
leiders van verschillende kerk- 
genootschappen overleggen met de 
overheid. Een mooi resultaat van 
samenwerking betreft de staats-
scholen. Enkele kerkgenootschappen 
hebben samen materialen gemaakt 
voor elementair godsdienstig onder-
wijs op deze scholen. 

De Kruisweg, die ieder jaar gevierd 
wordt, vindt op Goede Vrijdag plaats 
in de straten van verschillende ste-
den in Letland. In Riga brengt het 
duizenden christenen op de been. 
Aan het hoofd van de stoet lopen 
geestelijken van diverse kerken 
broederlijk naast elkaar.
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Meer materiaal
Men vindt op de websites www.raadvankerken.nl en www.weekvangebed.nl
meer materiaal over de Week van gebed. Een deel van het materiaal is 
 gratis te downloaden. De volgende onderdelen treft men er aan:

bij de Raad van Kerken
Achtergronden  Beschrijving oecumene in Letland en 
   inleiding op het thema
Gebeden  Teksten van gebeden
Kinderen/tieners  Suggesties voor het werken met kinderen/tieners
Meditatie   Voorbeeld van een meditatie
Vertalingen   1 Petrus 2:9-10 in diverse vertalingen

bij MissieNederland
Programma’s en powerpoints voor acht gebedsbijeenkomsten, aanvullingen 
op de orde van dienst, kinderwerkpakket en materiaal voor een tiener- 
bijeenkomst, filmpjes, promotiemateriaal en tips voor lokale organisatoren.

Schriftelijke en andere materialen
Naast deze gezamenlijke brochure (hieronder als eerste genoemd) kan men 
bij de bureaus van de Raad of MissieNederland bestellen: 

Boekje (liturgie en acht dagen) € 0,90 (5 ex. of meer 1 poster gratis; 
 50 ex. of meer: € 0,75)
Brochure acht dagen  € 0,45 (bij 100 ex. of meer 5% korting)
Posters (A2-formaat)  € 1,00 (per stuk)
Bidprentjes/kaartjes  € 6,00 (per 100 exemplaren)
Kinderfolder (8 dagen)  € 0,35 (bij 100 ex. of meer 5% korting)
Tienerfolder (8 dagen)  € 0,35 (bij 100 ex. of meer 5% korting)

In verband met de portokosten wordt voor iedere bestelling minimaal 
€ 2,50 in rekening gebracht.
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Colofon
Voorbereiding materiaal
Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de 
Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de een-
heid van de christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen 2014 voorbereid door christenen in Letland. 

In Nederland heeft een projectgroep van de Raad van Kerken en Missie-
Nederland de teksten vertaald en bewerkt. 

Samenstelling projectgroep

Eindredactie
Klaas van der Kamp
Beppie van Laar 
Steven Mudde

Ontwerp
Omslag Marijke Kamsma - bliksemzwart.nl

Bronnen
De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Foto’s
Raad van Kerken
Shutterstock.com
Wereldraad van Kerken

Overgenomen met toestemming
BV Liedboek: Taizé, Lied 302, Lied 145, Lied 838, Lied 289
Uitgeverij Gooi en Sticht/Kok te Utrecht: GvL 456, GvL 558 en Iona 42
CCLI: Opwekking 334

Lydia Penner
Douwe Visser
Rietje de Vreeze
Jan Wessels
Anneke van Wijngaarden -de Junge

Geert van Dartel (voorzitter)
Klaas van der Kamp
Leo van der Klaauw
Gert Landman
Steven Mudde (coördinator) 



MissieNederland

Hoofdstraat 51

3971 KB Driebergen

e-mail info@missienederland.nl

telefoon 0343 513693

Raad van Kerken in Nederland

Koningin Wilhelminalaan 5

3818 HN Amersfoort

e-mail rvk@raadvankerken.nl

telefoon 033 4633844

www.raadvankerken.nl

www.weekvangebed.nl


