Oecumenische viering
week van gebed
voor eenheid
Zondag 16 januari 2022
Tweede zondag na epifanie

Waarin afscheid en bevestiging van ambtsdragers
van de Protestantse gemeente Elst

Voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten

De participanten aan deze gebedsweek zijn:
Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap Sint Werenfridus
Hart voor Elst
Geredja Indjili Maluku
Protestantse gemeente Elst
In deze viering:
voorganger - ds. Dick Snijders
organist Dirk Luijmes
koor G-noot onder leiding van IJsbrand ter Haar

OPENING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte
Koorzang van Lied 505: 1, 2, 3
Oproep tot aanbidding
V

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

A

Amen.

V

Samen met medegelovigen uit de vier windstreken van de aarde,
bidden wij vandaag voor de zichtbare eenheid van de Kerk. Deze
wereldwijde viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor
eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door christenen uit het
Midden-Oosten. We voegen ons met deze liturgie en met deze
teksten die anders zijn dan wat wij gewend zijn, naar wat zij voor de
kerk wereldwijd hebben bedacht.
Zij hebben zich laten inspireren door het bezoek van de wijzen aan de
pasgeboren koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens
Matteüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem
te aanbidden.’ Laten ook wij onze ogen richten op de ster die in het
oosten gezien is en ons daardoor laten leiden.
Laten wij met dankzegging en vreugde voor Gods aangezicht komen
en alle zieken, lijdenden, achtergestelden, vluchtelingen en
ontwortelden voor Hem brengen, in het besef dat God onze duisternis
kan verdrijven met zijn licht. Vandaag bidden wij voor de eenheid van
de Kerk, dat wij en onze gemeenschappen een licht mogen zijn dat
anderen leidt naar Jezus de Verlosser.

V

Eer aan U, almachtige Vader, want U hebt Uzelf geopenbaard in uw
schepping. U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.
Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien en zijn gekomen om

Hem te aanbidden, zoals de wijzen deden. Als geschenk bieden wij
Hem onszelf aan. En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons.
A

Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het
Oosten en het Westen, mannen en vrouwen, oud en jong, om voor
U te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse koning. Amen.

Koorzang van Lied 526: 1
Lofprijzing en schuldbelijdenis
V

Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van hemel en aarde. Want
U gaf de lichten hun plaats aan de hemel. U scheidde het licht van de
duisternis en U plaatste tekenen aan de hemel om ons te tonen
wanneer de heilige dagen, maanden en jaren gevierd moeten
worden. U bezaaide de nacht met sterren. Hoe verheven zijn uw
werken! De hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel roemt
het werk van uw handen.

A

Wij prijzen en verhogen U, Heer.

V

Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek hebt gelaten, ondanks
onze opstandige harten. U hebt uw Zoon gezonden om onze
duisternis te verlichten en ons licht en onze redding te zijn. In Hem
was het leven, en dat leven was het licht voor alle mensen. Zijn licht
schijnt in de duisternis.

A

Wij loven U, Heer.

V

Wij aanbidden U, Heer, omdat U ons vergezelt in de chaos van ons
leven, door de kracht van uw heilige Geest. U verlicht ons levenspad
en geeft wijsheid en geloof, midden in een wereld die vol is van
leugen en twijfel.

A

Wij aanbidden U, Heer.

V

Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld inzendt om uw licht te
weerspiegelen, in de verschillende kerken en culturen. Door onszelf
aan Hem te schenken, getuigen wij dat Jezus de enige ware koning is.

A

Wij danken U, Heer.

V

Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. Wij kozen vaak voor
de duisternis, maar U gaf ons het licht. Daarom komen wij tot U,
belijden wij onze zonden en zeggen:
Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn ongehoorzaam
geweest aan uw Woord. Wij hebben uw goede schepping verminkt en
haar bronnen verspild door onze consumptiedrang. Wij hebben uw
rivieren en zeeën verontreinigd, uw lucht en bodem vergiftigd en
daardoor bijgedragen aan het uitsterven van vele soorten van leven.

A

Dat belijden wij.

Stilte
V

Wij hebben egoïstisch gehandeld tegenover onze naasten. Wij vonden
onze eigen behoeften en verlangens belangrijker dan onze inzet voor
gerechtigheid. Tussen onszelf en mensen die anders zijn hebben wij
muren gebouwd en het zaad van wantrouwen gezaaid.

A

Dat belijden wij.

Stilte
S

Wij hebben mensen gescheiden op grond van afkomst, godsdienst en
geslacht. In vele oorlogen die wij hebben gevoerd wereldwijd, is de
naam van Jezus misbruikt. Vergeef al deze daden en gedachten, Heer,
nu wij tot U komen met berouw in ons hart.

A

Dat belijden wij.

Stilte
V

Stilte

Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, U hebt Hem in
de volheid van de tijd gezonden om alle mensen te verlossen.
Ontferm U over ons, vergeef onze zonden en vorm ons naar het
glorierijke beeld van uw Zoon, opdat wij zullen stralen als bakens van
hoop in onze onrustige wereld.

V

De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en
vergeeft onze zonden.

A

Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.

Koorzang van Lied 463: 1, 2, 3, 4, 5
Verhaal
AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Inleiding
Afscheidswoord tot de ambtsdragers die afscheid nemen
Woord aan de gemeente door een van de vertrekkende ambtsdragers
Vraagstelling aan de nieuwe ambtsdragers
Gebed
Handoplegging
Vraag aan de gemeente (chat)
Koorzang van ‘The Peace of God’ - John Rutter (1945 - )
HET WOORD
Gebed van de zondag
Bijbellezing uit Matteüs 2 vers 1-12
Koorzang van Lied 515: 1, 2, 3, 4, 5
Overweging
Koorzang van Lied 517: 1, 2

HET ANTWOORD
Geloofsbelijdenis van Nicea | in de traditie van de Oosterse Kerken
V

Wij geloven in één God,
de almachtige Vader,

A

Schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen;

V

en in één Heer, Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,

A

geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader,
en door wie alles is geworden;

V

die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel

A

en is vlees geworden,
door de heilige Geest uit de maagd Maria
en is mens geworden,

V

die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is,

A

en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,

V

en zal wederkomen in heerlijkheid

om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;
A

en in de heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader,

V

die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

A

En één heilige, katholieke en apostolische kerk.

V

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

A

En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Voorbeden
V

Met geloof en vertrouwen, komen wij in gebed, voor God,
die Vader, Zoon en heilige Geest is:
De wijzen kwamen uit het Oosten om hulde te brengen en speciale
geschenken uit hun culturen en landen aan te bieden. Wij bidden
vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in
al hun verscheidenheid van eredienst en traditie: Heer, help ons om
deze schatten te bewaren, vooral in gebieden van de wereld waar de
aanwezigheid en het voortbestaan van christenen wordt bedreigd
door geweld en onderdrukking. Versterk de banden van eenheid en
onderlinge liefde tussen onze kerken en help ons om samen te
werken en te getuigen van uw heilige Naam.

A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

De geboorte van Jezus was goed nieuws voor alle volken, stammen en
talen, waardoor mensen uit verschillende naties en religies
bijeenkwamen om het heilige kind te aanbidden. Wij bidden, dat onze
inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies
mogen slagen. Heer, geef ons nederigheid en geduld om met respect
met anderen mee te gaan op hun reis.

A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

Toen de wijzen het heilige kind vonden, werden zij met blijdschap
vervuld. Hemelse Vader, help ons onze ogen altijd op Hem gericht te
houden, zodat wij niet verdwalen; geef dat wij altijd in Hem onze
vreugde vinden, en de vreugde delen met de mensen en volken om
ons heen.

A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug.
Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld: Heer, help
ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om U te volgen en van U
te getuigen, opdat de wereld zal geloven.

A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als vluchteling
door de woestijn naar Egypte. Wij bidden voor alle vluchtelingen en
ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Heer, om
gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en
een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.

A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

De eerste jaren van het leven van de Heer werden gekenmerkt door
geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes.
Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het
geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons
om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden
te beschermen. Geef ons de moed staande te blijven tegenover

tirannie en onderdrukkende regimes, en help ons uw koninkrijk te
zoeken.
A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

Kinderen van de basiscatechese met eigen tekst:
Lieve Heer, wij bidden voor onze nieuwe regering. Wilt u maken dat
ze wijze besluiten nemen over vluchtelingen in Nederland, arme en
zwakke mensen en over het klimaat.
En Heer wilt u maken dat wij licht brengen voor iemand die dat nodig
heeft. Dat wij aan die mensen troost brengen en een goed vriend of
vriendin mogen zijn.
A

Lied 367g: Kom te hulp, sta op omwille van uw trouw.

V

Verenig ons in Jezus onze Heer, die de weg, de waarheid en het leven
is, en die ons geleerd heeft te bidden:

Onze Vader
We bidden dit gebed in de bewoording van de NBV21:
A

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen.

Collectemoment
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Diaconie Dorcas in Moldavië
Collecte 2 = Kerk
Eigen kerkelijke gemeente.
Collecte 3 = Uitgang
Kerk in Actie: diaconaat in arme regio’s in Nederland
U kunt uw giften overmaken op de collecterekening van de kerk:
NL 06 RABO 01057 13 554 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Elst.
Vanwege de verdere verwerking van de giften graag voor aanstaande
woensdag.
Is uw gift voor collecte 1,
dan graag onder vermelding van ‘diaconie + januari’.
Is uw gift voor collecte 2,
dan graag onder vermelding van ‘kerk + januari’.
Is uw gift voor collecte 3,
dan graag onder vermelding van ’16 januari + KiA’.
U kunt ook bijdragen met de Givt-app. Met de Givt-app
kunt u tot aanstaande woensdag met het scannen van
de afgebeelde QR-code aan de bovenstaande doelen
geven.
Na het openen van uw app kunt u via het ‘+’ teken 3
collectes selecteren en bedragen invullen. Daarna scant
u de QR-code en kunt u de collecte voltooien.

Koorzang van Lied 496: 1, 2, 3
Zending en zegen | gebaseerd op Efeziërs 5 en 6
V

Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het
licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.

A

Laten wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over ons
schijnen.

V

Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en de Heer
Jezus Christus.
Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben voor onze
Heer Jezus Christus.

Koor

Amen, amen, amen.

