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Week van gebed 2014 3 

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. 

Is Christus dan verdeeld? 

 

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 

1 Korintiërs 1:13 
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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.  

 

 

Inleiding op de orde van dienst  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orde van dienst 
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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 

 

 

 

 

Verwelkoming 
(gemeente gaat staan) 

 

v   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. 

a  Amen. 

 

 

 

 

tekst en muziek Graham Kendrick 

© Make Way Music (adm@Smallstonemediasongs.com) 

All rights reserved. Used by permission 

vertaling Ria Borkent 
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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. 

a Maak ons in Christus één. 
 

 

v 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 De zon komt op in het oosten.  

 Het oosten staat symbool voor licht, vrede, wijsheid en kennis. 

a Wij danken u, God, voor deze gaven. 
 

 

Met het gezicht naar het zuiden 

v Het zuiden staat symbool voor warmte, zonkracht, lente en nieuw leven. 

a Wij danken u, God, voor deze gaven. 
 

 

Met het gezicht naar het westen 

v De regen komt uit het westen. 

 Het westen staat symbool voor water, nodig om al wat leeft te voeden. 

a Wij danken u, God, voor deze gaven. 
 

 

Met het gezicht naar het noorden 

v Uit het noorden komt de kou, wind en sneeuw, die ons kracht en  

 volharding schenkt. 

a Wij danken u, God, voor deze gaven. 
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We keren ons weer naar voren, met het gezicht omhoog 

v Uit de hemel ontvangen we duister en licht,  

 lucht die wij ademen, uw adem. 

a Wij danken u, God, voor deze gaven. 

 

Met het gezicht omlaag 

v Uit de aarde komen wij, en tot de aarde keren we terug. 

a 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.  
 

 

(gemeente gaat zitten) 

 

Schuldbelijdenis 
 

v 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. 

a Heer, ontferm U. 
 

v 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. 

a  Heer, ontferm U . 
 

 

 

 

 

 

 

tekst W. Stroux 

melodie Gesangbuch Würtemburg 1784 
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v  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. 

a Heer, ontferm U. 

 

v 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. 

a 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 

HEER  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.  

 
 
 
 
 
 
 



Orde van dienst 12 

Zingen Gezang 970: 1, 2, 3, 4, 5  (Liedboek) 

 Vlammen zijn er vele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ranken zijn er vele, 3. Gaven schonk Hij vele, 

 één is de stam,  één is de Geest, 

 wijnstok van het leven,  Geest van Jezus Christus, 

 ranken zijn er vele,  gaven schonk Hij vele, 

 één is de stam,  één is de Geest, 

 wij zijn één in Christus.  wij zijn één in Christus. 

 

 

4. Velen mogen dienen 5. Leden zijn er vele, 

 als onze Heer,  één is zijn kerk, 

 Hij wast onze voeten,  wij zijn Christus’ lichaam, 

 velen mogen dienen   leden zijn er vele, 

 als onze Heer,  één is zijn kerk, 

 wij zijn één in Christus.   wij zijn één in Christus. 

 

 

 

 

Overweging 

 

 

 

 

 

 

tekst Anders Frostenson - ‘Lågoma år många’ 

vertaling Coen Wessel 

melodie Olle Widestrand 
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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 
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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 God, wij danken u voor deze gave. 
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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. 
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De aanwezigen reiken elkaar de hand en zeggen:  

 

a Je bent een gave van God. 

 

 

Offergave  (ondertussen zingt de gemeente)  

 

 

Zingen 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 Is Christus dan verdeeld? 

a 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 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. 

a 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 mogelijk-

heden.  

 

1. We komen samen in hoop en eenheid 

Ere zij aan God, de Vader LB 705; Opw.320; LvdK 255 

U, die mij geschapen hebt ELB 315; Opw.355 

Mensen wij zijn geroepen om te leven GvL 494; LvdK 94 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen LB 118:1,5,10; GvL 118II;  

Samen in de naam van Jezus Opw 167; ZenL 269 

 

2.  We luisteren naar het Woord van God 

Vader daal nu met uw Geest ELB 238; Opw. 463 

Zing nu van Gods goedheid Iona2: 38 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij GvL 456; LB 275 

Psalm 36, 5-7.10-11 GvL blz.73 

Halleluja. Heer Jezus, ontsluit GvL 245 en 246 

Jubilate Deo Taizé 31; LB 66a 

 

3.  We antwoorden in geloof en verbondenheid 

Roept God een mens tot leven GvL 517; LvdK 347 

Aan wat op aarde leeft GvL 575 

Vele gaven, één Geest Focolare 

Mogen allen één zijn GvL 498 

Christus, ons licht / Christ, be our light LB 1005 

‘k Heb je lief met de liefde ZenL 66; Opw. 69 

Ubi caritas GvL 528 of LB 568 a/b 

 

4. 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 Liedboek, zingen en bidden 

ELB Evangelische Liedbundel 

GvL Gezangen voor Liturgie 

 Opw. Opwekkingsliederen 

 ZenL Zing een nieuw lied  

 YfC Youth for Christ-zangbundel 
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Samen zijn wij Gods volk 

volk Israël. Hij zet het volk voor 

zichzelf apart. Zij zijn zijn kostbare 

bezit. Dan lezen we over het nieuwe 

verbond: God roept ons in Jezus 

Christus uit de duisternis, naar zijn 

bijzondere licht. In Jezus zijn wij 

samen Gods volk. Er was een tijd dat 

we geen deel hadden aan Gods 

ontferming. Nu ontvangen wij zijn 

ontferming. 

 

Dat betekent ook dat we zijn 

geroepen. We zijn uitverkoren. We 

zijn apart gezet om elke dag zijn 

grote daden te verkondigen. 

 

Ter overdenking 

In hoeverre geldt voor jou dat je de 

woorden van God ter harte neemt? 

Welke ‘grote daden van God’ zou je 

vandaag willen doorgeven? 

Op de berg Sinaï spreekt God zijn 

intenties voor het volk Israël uit 

tegenover Mozes. ‘Een koninkrijk van 

priesters zul je zijn, een heilig volk’, 

zegt God. God verbindt zich aan het 

zondag - eerste dag 

Gebed 

Genadevolle God, 

breng ons door de kracht van uw Heilige Geest samen. 

Maak ons een gemeenschap van heiligen. 

Sterk ons om uw grote daden te verkondigen. Amen. 

 

Gebedspunten 

Bid dat we ook daadwerkelijk een heilig volk zijn. 

Bid om de Geest door wie we Gods grote daden zullen verkondigen. 

Bid voor eenheid tussen de kerken en gemeentes in je eigen woonplaats. 

Lezen 

Exodus 19:3-8 en 1 Petrus 2:9-10 
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Het hele leven is een gave van God. 

Vanaf het begin van de schepping, 

tot de bijzondere geboorte van Jezus, 

tot vandaag de dag en de dagen die 

gaan komen. We zijn dankbaar als 

wij ons realiseren dat we alles uit 

Gods hand krijgen. Zogenaamd  

gewone dingen zijn bijzonder. 

 

Dankbaarheid is een manier van 

leven. Het is het vermogen om Gods 

genade te herkennen in alle mensen. 

Dit geldt dus ook voor ‘vreemdelingen 

die onder ons leven’. En dankbaar-

heid is ook het vermogen om je te 

verheugen in het werk van God. Zijn 

werk is ook in andere christelijke 

gemeenschappen volop aanwezig. 

 

 

 

Ter overdenking 

In welke dingen ervaar je Gods 

genade in je eigen leven en in je 

directe omgeving? 

Waarvoor kun je God danken als je 

kijkt naar je broeder en zuster uit een 

andere kerk? 

maandag - tweede dag 

Samen danken wij God 

Gebed 

Liefdevolle God, wij danken u voor de genade die u ons geeft.  

Laat onze dankbaarheid groeien als we elkaar ontmoeten. 

Laat ons uw gave van eenheid op nieuwe manieren ervaren.  

Dit bidden wij u door Jezus Christus, onze Heer. Amen. 

 

Gebedspunten 

Dank God voor zijn aanwezigheid in de mensen om je heen – wees specifiek. 

Bid dat we open huizen en gemeenschappen hebben voor vreemdelingen. 

Bid dat onze overheid ook vreemdelingen rechtvaardig behandelt. 

Lezen 

Deuteronomium 26:1-11 en Johannes 1:1–18 
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Job weet niet meer hoe het is om de 

overvloed van Gods zegen te  

ervaren. Hij zit midden in de ellende 

en is alles kwijtgeraakt. Toch blijft zijn 

ontzag voor de Heer. Wat een wijs-

heid! Job weet dat God groter is dan 

wij kunnen bedenken. 

Velen van ons verlangen naar meer 

van God, maar we zien niet wat hij nu 

al geeft. We zien wel wat er nog mist, 

het duister en de moeilijke dingen. 

Daarin lijken we op de leerlingen van 

Jezus. Zij zijn vergeten dat er in  

Jezus’ nabijheid genoeg brood en vis 

is voor iedereen. 

 

In Jezus hebben wij overvloed, meer 

dan we nodig hebben. Laten we dus 

ook uitdelen met de gezindheid van 

Jezus. Gods gaven worden meer als 

wij ze aan elkaar uitdelen. Zijn liefde 

en nederigheid, maar ook brood en 

onderdak.  

 

Ter overdenking 

Welke geestelijke en materiële gaven 

zijn jou toevertrouwd? 

Lukt het je om deze gaven ook weer 

te delen met anderen? 

dinsdag - derde dag 

Samen delen wij de gaven van God 

Lezen 

Job 28:20-28 en Marcus 8:14-21 

Gebed  

Trouwe en gulle God, 

we zegenen u, omdat u ons in Jezus Christus alles geeft wat we nodig hebben. 

Vol van uw Geest, bidden wij in de naam van de Ene, 

die zijn leven voor ons heeft gegeven als brood dat gebroken is. Amen. 

 

Gebedspunten 

Kijk omhoog en zie dat God goed is – bid dat je zijn goedheid mag kennen. 

Dank God voor zijn gaven aan jou en bid dat je de juiste manieren vindt  

om ze uit te delen.  

Bid dat we ontvankelijk zullen zijn voor Gods gaven in de ander. 
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God is trouw. Hij komt zijn beloften 

na. Zacharias kan het beamen. Deze 

oude man en jonge vader getuigt van 

Gods barmhartigheid. Hij krijgt een 

zoon en herkent daarin de vervulling 

van Gods belofte. God realiseert met 

de geboorte van Johannes, en met 

alles wat daarna komt, de beloften 

die hij Abraham heeft gegeven. 

 

Johannes wordt de profeet van de 

Allerhoogste. Hij maakt het volk  

bekend met zijn redder: Jezus die 

ons bevrijdt van onze zonden. In hem 

hebben wij een gereinigd hart en een 

bevrijd geweten. God is trouw. 

Laten we daarom zonder twijfel  

blijven vertrouwen op God. Laten we 

elkaar ontmoeten, bemoedigen en 

aansporen om lief te hebben en  

goede daden te doen, terwijl we  

zeggen: God is trouw. 

Ter overdenking  

Hoe heb jij in het afgelopen jaar Gods 

trouw ervaren in je leven of in de  

gemeente? 

Wie kan je vandaag bemoedigen om 

lief te hebben en goed te doen? 

woensdag - vierde dag 

Samen vieren wij Gods trouw 

Lezen 

Hebreeën 10:19-25 en Lucas 1:67-75 

Gebed  

Trouwe God, 

wij danken u voor uw onveranderlijke liefde. 

Wij danken u voor uw toewijding die tot in de wolken reikt. 

Vul ons met vertrouwen in uw beloften. Amen. 

 

Gebedspunten 

Dank voor de trouw die je zelf van God en mensen hebt ervaren. 

Bid dat we blijven geloven in de redding door Jezus. 

Bid dat we elkaar over kerkmuren heen ontmoeten en bemoedigen. 
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We horen in deze tekst uit Jesaja 

Gods hart kloppen voor zijn schep-

ping. Hij belooft Israël dat hij haar 

nakomelingen van over de hele  

wereld bijeen zal brengen. Meer nog, 

God spreekt allen aan (vers 7) ‘over 

wie mijn naam is uitgeroepen, en die 

ik omwille van mijn majesteit gescha-

pen heb, gemaakt en gevormd.’  

Het is Gods diepe verlangen dat hij 

zijn zonen en dochters bij elkaar 

brengt. Dat is al gebeurd en hij doet 

het nog steeds in Jezus Christus. 

 

Jezus heeft alles wat hij van de  

Vader heeft gehoord aan ons  

doorverteld. Hij heeft niets achterge-

houden van Gods verlangen. Wij  

worden allen uitgenodigd die beloften 

aan te nemen. Het is ditmaal een 

uitnodiging om vrienden van Jezus te 

zijn. Jezus noemt ons zijn vrienden 

als we doen wat Hij zegt, namelijk 

elkaar liefhebben. 

 

Ter overdenking 

Op welke manieren ervaar jij zelf de 

uitnodiging tot verbondenheid met God? 

Zie je de mensen om je heen als 

‘genodigden’ en wat betekent dat 

voor jou?  

donderdag - vijfde dag 

Samen geroepen tot een gemeenschap 

Lezen 

Jesaja 43:1-7 en Johannes 15:12-17 

Gebed 

Vader vol liefde,  

u hebt ons uitgenodigd tot verbondenheid met uw Zoon.  

Stel ons door uw Geest in staat om elkaar lief te hebben,  

zodat onze vreugde volkomen zal zijn. Amen. 

 

Gebedspunten 

Bid voor de mensen in je kerk of gemeente die te gemakkelijk vergeten worden. 

Bid voor alle mensen die afwijzingen ontvangen in hun leven, misschien ook 

van christenen. 
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De verdeeldheid onder de gemeente 

in Korinte is een vervorming van het 

evangelie. Het ondermijnt de integri-

teit van Jezus’ boodschap. Waarom 

zouden mensen nog in Jezus gelo-

ven als zijn volgelingen niet geloof-

waardig zijn? De eerste stap naar het 

herstel van eenheid is het erkennen 

van conflicten en verdeeldheid. 

Chloë’s huisgenoten deden dat. 

 

Een vrouw zoals Deborah of Chloë 

brengt een profetisch geluid in tijden 

van conflicten en verdeeldheid. Ze 

confronteert ons met de verdeeldheid 

en de noodzaak van verzoening.  

Wat kan het moeilijk zijn om de  

vermaning, die ook in haar woorden 

ligt, op onszelf te betrekken. Haar 

profetische woorden kunnen ons in 

staat stellen om ons opnieuw in te 

zetten voor eenheid. 

Ter overdenking 

Wie zijn de Deborah’s en Chloë’s in 

jouw omgeving? 

Wat doe je met haar woorden? 

Wat is voor jou het belang van  

verzoening? 

vrijdag - zesde dag 

Samen zoeken wij naar verzoening 

Lezen 

Rechters 4:1-9 en 1 Korintiërs 1:10-15 

Gebed 

Liefdevolle God, 

u geeft ons profetische getuigen in tijden van conflict en verdeeldheid. 

Als wij u zoeken Heer,  

zend ons dan uw Heilige Geest, 

zodat wij ons blijven inzetten voor verzoening. 

In Jezus’ naam. Amen. 

 

Gebedspunten 

Bid voor gezinnen waar conflicten zijn. 

Bid voor verzoening tussen mensen in één huis, in dezelfde buurt. 
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De profetie in Jesaja past treffend bij 

de manier waarop God zichzelf om-

schrijft als hij verschijnt aan Mozes 

op de berg Sinaï (Exodus 34). Hij 

noemt zich ‘een God die liefdevol is 

en genadig, geduldig, trouw en waar-

achtig, die duizenden generaties zijn 

liefde bewijst’. We herkennen dat ook 

in Jezus als hij zegt dat we moeten 

open staan voor de mensen die niet 

in ons straatje passen, maar die wel 

met hem verbonden willen zijn. 

 

De eenheid die we deze week vieren 

komt voort uit Gods plan voor een-

heid onder alle volken. Jesaja zag 

een dag waarop de Egyptenaren en 

de Assyriërs als Gods volken samen 

met de Israëlieten zouden aanbidden. 

Wat onmogelijk lijkt, is mogelijk bij 

God: volken verzoenen zich met  

elkaar en eerbiedigen God. 

 

Ter overdenking 

Hoe zie je het karakter van God terug 

in de manier waarop we met elkaar 

omgaan? 

Hoe zou het er in je eigen dorp of 

stad uitzien als God zijn plan voor 

eenheid uitvoert? 

zaterdag - zevende dag 

Samen behoren wij toe aan Christus  

Lezen 

Jesaja 19:19-25 en Marcus 9:38-41 

Gebed 

Dank u Heer, 

dat uw plan voor eenheid alle volken betreft. 

Help ons om respectvol om te gaan met onze verschillen. 

Help ons te werken aan de eenheid onder hen  

die Jezus Christus aanroepen als Heer. Amen. 

 

Gebedspunten 

Bid dat we meer en meer op God gaan lijken. 

Bid voor alle mensen die wereldwijd het goede nieuws brengen 

en willen belichamen. 
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Even valt er een diepe stilte in de 

synagoge van Nazareth. Jezus, die 

ze misschien nog kennen van de tijd 

dat hij speelde in de straten van  

Nazareth, heeft net een profetie uit 

Jesaja voorgelezen. Een machtig 

woord, vol vreugde, vol verwachting. 

Een woord waar generaties zich aan 

vastgehouden hebben. Daarop zegt 

hij: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen 

gaan.’ (Stilte). 

 

Vandaag verkondigen we opnieuw 

het goede nieuws uit de profetie in 

Jesaja, vervuld in onze Heer Jezus, 

verkondigd door de apostel Paulus 

en ontvangen door de kerk. Terwijl 

we eerlijk de verschillen tussen ons 

als christenen van verschillende  

denominaties onder ogen zien,  

mogen we nooit uit het oog verliezen 

dat we samen de opdracht hebben 

om het evangelie van Jezus Christus 

te verkondigen. 

 

Ter overdenking 

Hoe zou meer eenheid in Christus 

ons tot betere getuigen kunnen  

maken? 

Kan het onderlinge verschil de kracht 

van het evangelie nog versterken?  

zondag - achtste dag 

Samen verkondigen wij het evangelie 

Lezen 

Lucas 4:14-21 en 1 Korintiërs 15:1-8  

Gebed 

Genadige God,  

u stuurde uw Zoon om uw mensen te bevrijden.  

Verenig ons, zodat we samen het goede nieuws van het leven, bekrachtigen, 

het goede nieuws van de opstanding van Christus. 

Dat we dat evangelie verkondigen aan een wereld die er behoefte aan heeft.  

Amen. 

 

Gebedspunten 

Dank voor Gods oneindige goedheid, zichtbaar in Jezus. 

Bid dat de Schrift ons en onze omgeving meer en meer vervult. 
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De enorme afmetingen van Canada 

hebben invloed op de religieuze bele-

ving van de mensen. Het land be-

staat uit tien provincies en drie distric-

ten. Ze hebben beperkt zelfbestuur. 

Canada staat bekend om zijn prachti-

ge natuur. Het is een land met een 

diversiteit aan volkeren: oorspronke-

lijke bevolking (allochtonen), zoals 

Inuit en Métis, en volkeren die zich 

hier vestigden uit alle hoeken van de 

wereld. Het land heeft twee officiële 

talen: Frans en Engels.  

 

De eerste Franse immigranten waren 

rooms-katholiek, maar er was ook 

een groot aantal protestanten, meest 

hugenotenkooplieden. Later kwamen 

er groepen immigranten uit West- en 

Oost-Europa, en weer later uit  

Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-

Oosten en Azië. Engelse, Schotse en 

Ierse immigranten kwamen tegen het 

einde van de 18
e
 eeuw. De migranten 

die in de twintigste eeuw koers zetten 

naar Canada waren vluchteling uit 

Oost-Europa of het Midden-Oosten. 

Hun christelijke tradities hebben  

Canada verrijkt.  

 

Ook leden van andere religies heb-

ben zich in Canada gevestigd: joden, 

moslims, sikhs, hindoes en bahai. 

Canadese steden behoren daarmee 

tot de meest multiculturele en multire-

ligieuze plaatsen van de wereld.  

In het verleden werkten Canadese 

christelijke denominaties samen met 

de federale overheid om Indiaanse 

internaten op te zetten. Deze scholen 

namen de inlandse kinderen op, vaak 

tegen de wil van de ouders, om hen 

te onderwijzen in de Europese cul-

tuur. De scholen trachtten de inheem-

se taal en cultuur met wortel en al uit 

te roeien. De grootste kerken in Ca-

nada waren hieraan medeplichtig. Zij 

hebben hun verontschuldigingen aan-

geboden. De kerken werken nu nauw 

samen met de oorspronkelijke bevol-

king om te proberen heling, waarheid 

en verzoening te brengen.  

 

Moderne samenwerking 

De Canadese kerken vonden elkaar 

in de pastorale zorg. Al in 1880 werk-

ten de presbyterianen, methodisten 

en congegationalisten samen als het 

ging om de verantwoordelijkheid voor 

de zending. Een verdere afstemming 

tussen kerken leidde tot het ontstaan 

De oecumenisch context in Canada 

Esdoornblad, het symbool in de Canadese vlag 
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van de United Church of Canada in 

1925, het eerste moderne oecumeni-

sche samenwerkingsverband tussen 

kerken in de wereld.  

Vierentwintig denominaties hebben 

zitting in de Canadese Raad van Ker-

ken (CCC) . Het is een van de meest 

omvattende raden van kerken in de 

wereld. Rooms-katholieken, anglica-

nen, protestanten, evangelicalen, 

vrije kerken en orthodoxe tradities 

nemen deel. De CCC, die in zijn be-

sluitvorming het consensus model 

hanteert, werd opgericht in 1944. De 

denominaties vertegenwoordigen 

85% van alle christenen. De Canade-

se bisschoppenconferentie is ook 

volwaardig lid van de CCC, evenals 

zes evangelische kerken. 

Het evangelische genootschap van 

Canada (EFC) bestaat uit verschillen-

de gemeenten, zowel evangelische 

kerken als pinkstergemeenten. Een 

aantal kerken is lid of sympathisant 

van zowel de CCC als de EFC. Deze 

twee instellingen zijn de laatste tijd 

beter gaan samenwerken.  

 

Bidden om eenheid  

De oproep van het Tweede Vaticaan-

se Concilie, begin van de zestiger 

jaren van de vorige eeuw, heeft een 

positieve invloed gehad op de groei 

van de oecumene in Canada. Het 

oecumenische bewustzijn en de op-

gedane ervaring worden duidelijk in 

de pastorale brief van 1962 van kar-

dinaal Paul Emile Léger, aarts-

bischop van Montréal. Léger vroeg 

niet aan de protestanten om zich te 

bekeren tot het rooms-katholicisme, 

maar hij vroeg de rooms-katholieken 

om te bidden voor eenheid. Vooruit 

lopend op het Tweede Vaticaanse 

Concilie gaf de kardinaal toe dat de 

zorg om eenheid het belangrijkste 

speerpunt is van het hedendaags 

christendom. Het mysterie van een-

heid en verdeeldheid van christenen 

overdenkend, benadrukte hij dat alle 

gedoopten een deel worden van 

Christus en met hem één lichaam 

vormen.  

 

Evangelische betrokkenheid 

Een recent hoogtepunt in het oecu-

menisch leven is wel de toenemende 

betrokkenheid van de evangelische 

kerken en hun voorgangers in de lo-

kale oecumenische bijeenkomsten, in 

oecumenische vieringen en discus-

sies en in de diaconale dienst aan de 

samenleving. Na een periode van 

toenadering binnen de evangelische 

kerk zijn er nu mogelijkheden voor 

dialoog en samenwerking met andere 

kerken. Men houdt samen vieringen 

en trekt gezamenlijk op om te getui-

gen in de steden.  

 

Verschillende oecumenische initiatie-

ven floreren in het land. waaronder 

de gezamenlijke viering van de Week 

van gebed voor de eenheid.  

De kerken kennen verschil van in-

zicht over bijvoorbeeld de positie van 

de vrouw en ethische zaken. Tegelijk 

is er een oprecht verlangen naar de 

kracht van de Geest die mensen en 

kerken met elkaar verbindt.  
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Meer materiaal 

U 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. U kunt terecht voor de volgende onderdelen: 

 

bij de Raad van Kerken 

Achtergronden Beschrijving van de situatie in Canada 

Foto’s Foto’s uit Canada die als illustratie kunnen worden getoond 

Gebeden Teksten van gebeden 

Kinderen/tieners Suggesties voor het werken met kinderen/tieners 

Meditatie Voorbeeld van een meditatie 

Vertalingen 1 Korintiërs 1 in diverse vertalingen 

 

bij EA-EZA 

Promotiemateriaal zoals flyers,(web)banners en advertenties 

 

Schriftelijke en andere materialen 

Naast deze gezamenlijke brochure (hieronder bovenaan genoemd) kunt bij de 

bureaus van de Raad en EA-EZA bestellen:  

 

Boekje (liturgie en acht dagen)  € 0,80 (5 ex. of meer 1 poster gratis;  

 50 ex. of meer: € 0,70) 

Boekje acht dagen € 0,45 (bij 100 ex. of meer 5% korting) 

Posters (A2-formaat) € 1,00 (per stuk) 

Bidprentjes/kaartjes (11,5 x 6,8 cm) € 5,00 (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) 

Banners € 40,00 (formaat 300 x 80 cm) 

Week van Gebed DVD € 9,95 (programma’s en powerpoints voor acht 

 gebedsbijeenkomsten, aanvullingen op de  

 orde van dienst, kinderwerkpakket en  

 materiaal voor een tienerbijeenkomst, filmpjes 

 en tips voor de lokale organisatoren.) De 

 programma’s en powerpoints voor acht  

 gebedsbijeenkomsten zijn ook te downloaden 

 op www.weekvangebed.nl. 
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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 eenheid van de 

christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid van de 

christenen 2014 voorbereid door christenen in Canada.  

 

In Nederland hebben twee projectgroepen, respectievelijk van de Raad van 

Kerken en EA-EZA, de teksten vertaald en bewerkt.  

 

Samenstelling projectgroepen 

 

Eindredactie 

Klaas van der Kamp 

Beppie van Laar  

 

Omslag  

Marijke Kamsma – bliksemzwart.nl (ontwerp) 

 

Bronnen 

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 

 

Foto’s 

Raad van Kerken 

Shutterstock.com 

Andy Bisgrove/The Bible (Narrative & Illustrated) 

 

Overgenomen met toestemming 

Gooi en Sticht: Gezangen voor Liturgie 401 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied: Liedboek 289 (tekst), 418 en 970 

Small Stone Media - Nederland: Liedboek 289 (muziek) 

Geert van Dartel (voorzitter RvK) 

Christien Duhoux-Rueb 

Magda Frijns 

Klaas van der Kamp 

Leo van der Klaauw 

Gert Landman 

Henk Medema 

Steven Mudde (coördinator EA-EZA) 

Corina Nsengimana 

Jantine Smits 

Rietje de Vreeze 

Jan Wessels 

Anneke van Wijngaarden-Junge 






