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Openingslied Liedboek 275 

 

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Woord van welkom 

 

V De genade van onze Heer Jezus Christus, 

de liefde van God en de gemeenschap  

van de Heilige Geest zij met u allen. 

A En ook met u.  
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V Broeders en zuster in Christus, we zijn hier 

bijeengekomen om te bidden om eenheid onder christenen 

en verzoening in de wereld. Eeuwenlang bestaat er al 

scheiding tussen christenen. Dit geeft veel pijn en is niet wat 

God wil. Maar wij geloven in de kracht van het gebed. Samen 

met christenen overal op de aarde willen wij bidden, in het 

verlangen om de verdeeldheid te boven te komen.  

De opzet voor deze Week van Geb voor de eenheid van de 

christenen is gemaakt door verschillende kerken op Malta. De 

kerkgeschiedenis van dit eiland gaat teur tot de tijd van de 

apostelen. Volgens de traditie bereikte Paulus, de apostel van 

de heidenen, de kust van Malta in het jaar 60. Het verhaal 

over deze periode, vol belevenissen en voorbeelden van 

goddelijke voorzienigheid, is ons overgeleverd in de laatste 

twee hoofdstukken van het boek Handelingen van de 

apostelen.  

Deze tekst vermeldt het begin van het christendom op Malta. 

Malta is een kleine staat die uit twee bewoonde eilanden 

beslaat, Malta en Gozo, met nog kleinere eilandjes er 

omheen, in het hart van de Middellandse Zee, halverwege 

Sicilië en Noord-Afrika. Dit gebied ligt op het kruipunt tussen 

beschavingen, culturen en godsdiensten.  

Onze gebeden en overdenkingen voor de eenheid, draaien om 

de gastvrijheid die de eilandbewoners toonden tegenover 

degenen die zojuist schipbreuk leden: ‘Zij waren 

buitengewoon vriendelijk voor ons’(Handelingen 28,2). Moge 

de liefde en het respect, zoals wij die elkaar vandaag betonen 

als we bidden om christelijke eenheid, dit hele verdere jaar 

met ons zijn.  
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Liedboek 670, 1.2.3.4.6 

 

V  Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en 

woon onder ons. 

 

Kom Schepper God, o Heilge Geest, 

daal in de mensenharten neer, 

zij zijn uw schepselen geweest, 

herschep hen in genade, Heer. 

 

V Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid 

onder christenen. 

 

Uw naam is Trooster, Gij geleidt, 

o goddelijk geschenk, ons voort, 

o balsem die ons werd bereid, 

o bron van vuur, o levend woord. 

 

V Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te 

verwelkomen. 

 

Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 

geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

 

V Geest van meeleven, doe in ons een houding groeien 

van respect tegenover allen die wij ontmoeten. 

 

Gij zijt door gaven zevenvoud 

de vinger van Gods rechterhand, 

die 's Vaders woord ons toevertrouwt 

zodat het klinkt in ieder land. 
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V Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze 

zoektocht naar eenheid hindert. 

 

Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

Vragen om vergeving en verzoening 

 

Hemelhoog 546 (als responsie) 

 

 
 

V Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en 

wantrouwen tussen christenen van verschillende 

tradities. 

A Kyrië (zie boven) 

V Vergeef ons, Heer, dat wij soms eerder in het duister 

blijven dan dat we de weg van het licht zoeken; want 

U, Heer, ben het enige ware Licht. 

A Kyrië (zie boven) 

V Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen 

om mensen met hoopvolle verwachting en echte 

liefde te zijn.  

A Kyrië (zie boven) 

V Vergeef ons, Heer als wij anderen pijn, moeite of 

angst hebben bezorgd. 

A Kyrië (zie boven) 



7 
 

V Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en 

onverschillig blijven, in plaats van ons gastvrij te 

openen voor anderen, met name voor vreemdelingen 

en vluchtelingen.  

A Kyrië (zie boven) 

V Liefdevol en genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en 

groot is zijn trouw. Zoals de hoge hemel de aarde 

overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem 

vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver 

heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.  
(Psalm 103, 8 en 11-12) 

A Amen. 

 

Hemelhoog 617a 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt 

en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Refrein: 

Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel,  

prijs nu zijn heilige Naam. 

Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel,  

verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 

tienduizend redenen tot dankbaarheid.  Refrein 
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En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  Refrein (2x) 

 

Verheerlijk zijn heilige Naam. 

Verheerlijk zijn heilige Naam. 

 

Schriftlezing: Handelingen 27 (enkele gedeelten) en 28,1.2 

 

Opwekking 428 

 

Genade, zo oneindig groot, 

dat ik, die ’t niet verdien, 

het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ’k zien. 

 

Genade, die mij heeft geleerd 

te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 

dat God mij nooit verlaat. 

 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 
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Schriftlezing: Mattheüs 5, 43-48 

 

V Dit is het woord van de Heer 

A Lof zij U, Heer Jezus Christus; 

 U bent het goede nieuws. 

 

Overdenking 

 

Liedboek 1005 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donk're nacht. 

 

refrein: 

   Christus, ons licht 

   schijn door ons heen, schijn door het duister. 

   Christus, ons licht, 

   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  

zoekend naar hoop, troost in uw woord.  

Spreek door ons heen tot de verdrukten,  

zo wordt uw stem gehoord. refrein 

    

 

Zoekend naar brood lijden zij honger,  

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  

U bent de vredevorst.  refrein 
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Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  

zoekend naar warmte zijn velen koud.  

Maak ons een huis van levende stenen,  

schuilplaats door U gebouwd. refrein 

    

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  

totdat uw rijk hier is.  refrein 

 

Geloofsbelijdenis 

Liedboek 340b  

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige  

Schepper des hemels en der aarde. 

 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, 

onze Heer, die ontvangen is van de heil'ge Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan  

van de doden, opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders,  

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden, 
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wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven.   

 

Amen, amen, amen. 

 

Gebeden met gebruikmaking van de roeispanen 

 

V Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de stormen van 

het leven. Een boot gaat pas vooruit wanneer wij allen 

samen roeien. Gezien de moeilijkheden erkennen wij 

de noodzaak om samen te werken en onze krachten 

te bundelen. Laten wij bidden: 

  

Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van 

het verleden die onze kerken diep hebben verwond 

en die ons nog steeds van elkaar afhouden. 

A Verhoor ons gebed om Verzoening 

V Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op 

Christus, het ware Licht. 

A Verhoor ons gebed om Verlichting 

V Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw 

voorzienigheid, wanneer wij ons overweldigd voelen 

door de stormen van het leven. 

A Verhoor ons gebed om Hoop 

V Genadige God, transformeer onze gescheidenheid in 

harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse 

acceptatie. 

A Verhoor ons gebed om Vertrouwen 

V Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te 

spreken in rechtvaardigheid en liefde. 

A Verhoor ons gebed om Kracht 
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V Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare 

barricades af die ons tegenhouden welkom te heten 

aan onze zusters en broeders die in gevaar of nood 

zijn.  

A Verhoor ons gebed om Gastvrijheid 

V Genadige God, verander onze harten en de harten van 

onze christelijke gemeenschappen, opdat wij 

werktuigen mogen zijn van uw genezing. 

A Verhoor ons gebed om Bekering 

V Genadige God, open onze ogen om de hele schepping 

te zien als een gave van U, en open onze handen om 

de vruchten van uw scheppint te delen in solidariteit. 

A Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid 

V Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid 

op Malta: om verzoening en verlichting, hoop en 

vertrouwen, bekering en kracht, gastvrijheid en 

vrijgevigheid.  

 

V Laten wij samen, één in Christus, de woorden bidden 

die Hij ons heeft geleerd: 

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. 
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Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredegroet 

 

V Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen 

verwelkomd met buitengewone vriendelijkheid.  

 Laten ook wij elkaar begroeten en vrede delen die 

Christus ons gegeven heeft.  

 

Collecten Stichting bootvluchtelingen 

Onkosten gezamenlijke vieringen 

 

Slotlied Liedboek 419 

 

Wonen overal nergens thuis, 

aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 

Vallende sterren, de schim van de maan, 

mensen die opstaan en leven gaan, 

mensen veel geluk. 

 

Wonen overal even thuis 

handel en wandel en huis na huis 

loven en bieden op waarheid en waan 

wagen en winnen en verder gaan 

mensen veel geluk. 

 

Wonen overal bijna thuis 

aarde mijn hemel mijn vadershuis 

stijgende sterren de lach van de maan 

mensen die dromend een stem verstaan 

mensen veel geluk. 
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Zegen 

V Wij worden allemaal uitgezonden om het goede 

nieuws te verkondigen. Wij zijn samengekomen als 

christen en daarom als medeleerlingen. Als wij 

verlangen naar christelijke eenheid, laten wij ons dan 

opnieuw voornemen ons in te zeggen voor dit 

gemeenschappelijk doel.  

 

(Moment van stilte voor persoonlijk gebed) 

 

V Moge God de Vader, die ons uit de duisternis heeft 

geroepen naar het licht, ons maken tot ware dragers 

van Gods Licht. 

A Amen 

V Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed 

heeft verlost, ons de kracht geven zijn voorbeeld na te 

volgen en anderen te dienen.  

A Amen 

V Moge God de Heilige Geest, die Heer is en het Leven 

geeft, ons sterken de schipbreuken van het leven te 

doorstaan en de kusten van het heil te bereiken. 

A Amen 

V Moge de almachtige en barmhartige God, Vader, Zoon 

en Heilige Geest, ons zegenen en beschermen, nu en 

altijd. 

A Amen 

V Laten wij allen van hier gaan, om het wonder van 

Gods liefde bekend te maken  

A Halleluja, Amen 
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