
Oecumenische viering

van de Bethelkerkgemeente en de Willibrordgemeenschap

aan het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid

op 15 januari 2023 in de Bethelkerk

Voorgangers: Annabell de Jong en Henri Egging

Orgel:     Nel de Heer

Lectoren:     Cissy Siebel en Carina Kal

Willibrordkoor o.l.v. Nel de Heer
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Intredelied: Deze wereld omgekeerd (GvL 428 = Liedboek 
1001)

1. De wijze woorden en het groot vertoon,
    de goede sier van goede werken,
    de ijdelheden op hun pauwentroon,
    de luchtkastelen van de sterken:
    al wat hoog staat aangeschreven
    zal Gods woord niet overleven;
    Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
    beschaamt de ogen van de sterken.

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
    dat lachen zullen zij die wenen,
    dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
    dat dorst en honger zijn verdwenen –
    de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
    die geen vader was, zal vader zijn;
    mensen zullen andere mensen zijn,
    de bierkaai wordt een stad van vrede.

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
    een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
    wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
    al komt de onderste steen boven:
    die zal kreunen onder zorgen,
    die zal vechten in ’t verborgen,
    die zal waken tot de morgen dauwt –
    die zal zijn ogen niet geloven.

Welkom 

Votum en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: en niet laat varen de werken van Zijn handen.
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Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Allen: Amen.

Inleiding op de dienst 

Lied: Te doen gerechtigheid (GvL 635, melodie ‘Gelukkig is 
het land’)

1. Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd.
    Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht.
    Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan.
    Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan.

2. Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt,
    voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon;
    wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar –
    mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar.

3. Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot,
    voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood.
    Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht,
    getekend met uw Naam en leven in uw licht.

Schuldbelijdenis (aan de hand van Jesaja 1, 12-18)

Pastor: We worden uitgenodigd om onze zonden te belijden 
met de woorden van de profeet Jesaja.

Lezer 1: En wanneer jullie voor Mij verschijnen – wie heeft je 
gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op 
met die zinloze offergaven (12 - 13a).

Allen: Vergeef ons Heer, als we komen om te vieren 
zonder ook nederig met U te wandelen.
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Stilte

Lezer 2: Ik heb een afschuw van jullie wierook; jullie 
feesten, nieuwe maan en sabbat, ik duld ze niet 
naast al dat wangedrag (13b - 14).

Allen: Wij vragen vergeving voor de medeplichtigheid
van kerken aan het kwaad van het kolonialisme
dat wereldwijd gevoeld wordt.

Stilte

Lezer 3: Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn 
ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. 
Aan jullie handen kleeft bloed (15).

Allen: Wij vragen vergeving voor onze zonden van 
onrecht en onderdrukking die de diversiteit en 
harmonie van uw schepping geweld aandoen.

Stilte
(De voorganger giet tijdens de lezing langzaam een kan water in
het doopvont)

Lezer 4: Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik
kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer 
goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in 
toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij (16, 
17).

Allen: U, die ons schoongewassen hebt in het levende
water van de doop, vergeef ons opnieuw en 
verzoen ons met elkaar en met de schepping.

Stilte

Lezer 5: De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht 
staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze 
worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, 
ze worden wit als wol. (18)
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Pastor: Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van 
uw zonden, zodat u recht kunt doen, vriendelijk 
kunt zijn en nederig kunt wandelen met uw God.

Stilte

Pastor: De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt
zich over ons en vergeeft onze zonden.

Allen: Wij danken God.

Orgelspel

Gebed

God van allen,
wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid om tot U te komen
en onze zonden van onrecht en verdeeldheid te belijden.
Samen komen wij tot U als één heilige familie,
verenigd in de prachtige verscheidenheid van uw schepping:
sommigen van ons zijn afstammelingen van slavenhouders,
sommigen zijn afstammelingen van tot slaaf gemaakten,
sommigen afstammelingen van inheemse volken,
sommigen migranten, sommigen vluchtelingen;
maar allen maken we deel uit van het ene Lichaam van Christus.
Wij danken U dat onze zonden
door het levende water van de doop werden afgewassen
en dat wij werden genezen
toen wij deel gingen uitmaken van uw gemeenschap.
Wij bieden U, Schepper God, onze dankzegging en lofprijzing 
aan.
Alleen samen kunnen we uw heilige wijsheid begrijpen en daarin 
groeien. Daarom vieren we vandaag met open harten en ogen.
Help ons de eenheid met elkaar te omarmen,
en herinner ons eraan dat wij tot één familie behoren,
bijeengebracht door uw Heilige Geest,
te midden van uw schepping.

Allen: Amen.
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Lezing uit de brief aan de Efeziërs (2, 13-22) 

Maar nu bent u, die eerst ver weg was, in Christus Jezus dichtbij 
gekomen, door zijn bloed. Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn
dood de twee werelden één heeft gemaakt, en de muur van 
vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn 
geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit 
die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij 
vrede en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met 
God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam 
Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die 
dichtbij waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest 
toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of 
gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten 
van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit Hem 
groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit een tempel die 
gewijd is aan Hem, de Heer. In  wie ook u samen opgebouwd 
wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Antwoordpsalm: Voor kleine mensen (GvL psalm 72a-II)

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.

1. Hij zal opkomen voor de misdeelden,
    Hij zal de machten die ons dwingen
    breken en binden, Hij zal leven,
    onvergankelijk als de zon.

Refrein

2. Zoals de dauw die de aarde drenkt,
    zo zal Hij komen en in die dagen
    zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
    zal er vrede in overvloed zijn.
(Geen refrein)
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3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
    en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
    een vloed van koren, golvende velden,
    een stad rijst op uit een zee van groen.

Refrein

4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
    zolang de zon staat aan de hemel.
    Zijn naam gaat rond over de aarde,
    een woord van vrede van mens tot mens.

Refrein

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs (25, 31-40) 

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap in van alle engelen, zal Hij plaats nemen op zijn 
glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden 
samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een 
herder de schapen en de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts 
van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de Koning tegen de 
groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend,
kom en neem deel aan het Koninkrijk dat al sinds de grondvesting 
van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie 
gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken, Ik was
vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden 
Mij, Ik was ziek jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te 
eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben 
wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en 
gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de Koning zal 
hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 
hebben jullie voor Mij gedaan.”

Acclamatie: Het Woord dat Ik jou geef (GvL 460)

Het Woord dat Ik jou geef is niet te zwaar, is niet de hoog,
jij kunt het volbrengen
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Overweging 

Orgelspel

Lied: Nobody knows the trouble I’ve seen (Liedboek 915)

Refrein: Nobody knows the trouble I’ve seen,
nobody knows but Jesus.
Nobody knows the trouble I’ve seen,
glory halleluja.

1. Sometimes I’m up, sometimes I’m down,
    o yes Lord.
    Sometimes I’m almost to the ground,
    o yes Lord.

Refrein

2. Although you see me going ‘long so,
    oh yes Lord,
    I have my troubles here below,
    oh yes Lord,

Refrein

Voorbede en Onze Vader

In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot God,
Vader, Zoon en Heilige Geest:
Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van daden
die het leven voor sommigen onhoudbaar
 en voor anderen overvloedig hebben gemaakt.
Leer ons de hulpbronnen die U ons hebt gegeven
op verantwoorde wijze te gebruiken
ten bate van allen en met respect voor uw schepping.
De kreunende schepping schreeuwt het uit naar U.

Allen: Leer ons en wijs ons de weg.
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Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen
dat wij elkaar hebben aangedaan
en de verdeeldheid die wij onder uw volk hebben gezaaid.
Zoals uw Zoon de Heilige Geest op de leerlingen blies
om een nieuwe, vereende schepping ter wereld te brengen,
zend zo ook ons uw genade om onze verdeeldheid te helen
 en schenk ons de eenheid waar Jezus om bad.

Allen: Leer ons en wijs ons de weg.

Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent,
U belichaamde gerechtigheid door het goede
dat U deed in uw dienende werk op aarde.
U brak de muren en vooroordelen af
die verdelen en mensen gevangen houden.
Open onze harten en geesten om te erkennen
dat wij, hoewel we met velen zijn, één zijn in U.

Allen: Leer ons en wijs ons de weg.

Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde.
De toppen van de bergen en de diepte van de wateren spreken 
tot ons -

Allen: Omdat we verbonden zijn.

Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer,
de frisheid van de morgen, de dauwdruppels op de bloemen
spreken tot ons -

Allen: Omdat we verbonden zijn.

De stemmen van de armen, de onderdrukten
en de mensen die aan de kant staan
spreken tot ons - 

Allen: Omdat we verbonden zijn.

Maar bovenal richten onze harten zich op U,
want wij roepen ‘Abba, Vader’ als wij zeggen:
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Allen: Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Koorzang en collecte

Gebed 

Eeuwige God,
zie ons zoals we samengekomen zijn
in deze heilige gemeenschap
en stuur ons in de richting die U wilt.
Moedig ons door uw Heilige Geest aan
om door te gaan met het vertellen van onze verhalen,
om goed te doen, en om door onze daden het recht te zoeken,
omwille van uw Schepping.
Laat ons één zijn, zodat de wereld gelooft
dat U uw enige Zoon Jezus heeft gezonden
om de wereld nieuw leven te schenken.

Allen: Amen.

Slotlied: In Christus is noch west noch oost (Liedboek 969)

1. In Christus is noch west noch oost
    in Hem noch zuid noch noord
    één wordt de mensheid door zijn troost
    de wereld door zijn woord.
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2. Tot ieder hart, dat Hem behoort
    met Hem gemeenschap vindt.
    De dienst aan Hem is 't gouden koord
    dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
    vanwaar en wie ge ook zijt;
    als kinderen m uw Vader heen
    en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
    Hem prijzen west en oost.
    Aan Christus hoort de wereld wijd,
    in Hem is zij vertroost.

Zending en zegen

De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig
De Levende verheffe Zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.

Allen: Amen.

Activiteitenoverzicht

Berichtjes kunt u sturen naar: redactie@ambachtoost.nl.

Zondag 15 januari
Vesperdienst 17.00 uur
Maandag 16 januari
Klussenclub 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 12 januari
Bethelcafé 14.30 – 16.30 uur
Zondag 22 januari
Dienst 10.00 uur
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