
Gospelsong : Oh happy day 
Gospel of gospelmuziek, een genre in de christelijke muziek. Het Engelse 
woord “Gospel” komt van het oud-Engels goð spell en betekent evenals 
het Griekse woord “Evangelie” goede/blijde boodschap. 
De gospelmuziek werd geboren op de katoenvelden van de zuidelijke 
staten van Amerika. Het is zwarte religieuze muziek die sterk 
beïnvloed werd door de ritmische muziek die de slaven meebrachten 
uit Afrika. Het leven na de dood, vaak aangeduid als het oversteken 
van de rivier de Jordaan, is een zeer vaak terugkerend thema.   
 
Oh happy day (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
When Jesus washed (when Jesus washed) 
He washed my sins away* (oh happy day) 
Oh happy day (oh happy day) 
 
*Hij waste mijn zonden weg   
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De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten 
in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe 
kracht en leidt mij langs veilige paden…………………………. 
 
 
 
 
Slavisch Byzantijnse liturgische gezangen 
Toen het Romeinse rijk zich steeds meer westwaarts ging uitbreiden 
heeft het oostelijke deel zich afgesplitst en werd het wat we het 
Byzantijnse keizerrijk noemen, met Constantinopel, het huidige 
Istanboel, als hoofdstad.  
Die afsplitsing betekende ook dat het verschil in kerkmuziek tussen 
West en Oost in de eeuwen daarna groter werd.  Halverwege de 15e 
eeuw, viel Constantinopel in handen van de Ottomaanse Turken en er 
kwam een einde aan het Byzantijnse keizerrijk.  
De christelijke Kerk was ondertussen geheel gesplitst in en Westers 
en Oosters deel, die beiden hun eigen rites kenden. 
 
 
 
 
 
Gregoriaanse zang 
De term Gregoriaans is een verwijzing naar paus en kerkvader 
Gregorius I de Grote (paus 590-604) 
Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse 
liturgie in de Katholieke Kerk. 
In het Gregoriaanse repertoire wordt de tekst gezongen in het Latijn. 
Het Gregoriaans wordt direct geassocieerd met het katholicisme.    
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Huub Oosterhuis   
geboren 1 november 1933, is een Nederlandse theoloog, dichter, ex-
jezuïet en priester.   
Zijn naam is verbonden aan de modernisering van het geloofsleven 
binnen de Nederlandse kerkprovincie.   
Gepaard gaande met polarisatie tussen de behoudende en 
veranderingsgezinden.  
Hij publiceerde een groot aantal liederen en gedichten en 
beïnvloedde daarmee heel sterk denkbeelden betreffende liturgie en 
het kerkelijk leven in Nederland. 
 
 
Koraal van Johan Sebastian Bach 1685 / 1750      
Componist   “O Haupt voll Blut und Wunden” 
De keuze is een eerbetoon aan de misschien wel grootste componist 
aller tijden 
Meer dan 4000 werken heeft hij geschreven of bewerkt zowel 
religieus als wereldlijk. 
Een koraal is een eenvoudig gezang uit de Lutherse kerk. Ten tijde van 
de reformatie verving de Lutherse kerk het katholieke Gregoriaans 
voor rijmende liederen in de volkstaal. 
 
 
Psalm 23  De Heer is mijn herder - is voor veel gelovigen de meest 
geliefde psalm.  
Psalm 23 is een psalm waar men zich aan kan optrekken, die kracht 
geeft in tijden van angst en verdriet. Stel je vertrouwen op God en Hij 
zal hij zal je helpen en zegenen. In welke omstandigheden je je ook 
bevindt. Hij is als een herder die zich om zijn kudde ontfermd.  
Dé psalm die verbindt tussen katholieken en protestanten. 
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De Week van Gebed heeft oude wortels.  
Begonnen in 1846, als initiatief van de toen net opgerichte 
World Evangelical Fellowship.  
Vanaf 1867 organiseert MissieNederland (toen nog 
Evangelische Alliantie) ook in Nederland deze gebedsweek. 
Meer dan 100 jaar geleden begon in katholieke kringen de 
Week van Gebed voor de eenheid. 
Later, vanaf 1966, was dit een gezamenlijk project van de 
commissie voor Geloof en Kerkorde (van de Wereldraad 
van Kerken) en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de 
Eenheid onder de Christenen. 
 
 
 
 
 
 

IN RESPECT VOOR EN NAAST ELKAAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
    3 



Opening met het kruisteken 
Opdat wij de naam van Christen waardig dragen. 
Als Christen, zijn wij immers gedoopt in zijn naam: 
In de naam van de Vader de Zoon en de H. Geest 
Amen. 
 
Intochtslied (samen) 
Het lied van de heilige Geest, H. Oosterhuis / B. Huybers 

 

 

 

 

 
 
Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
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Als mensen echt als broers en zussen zijn, dan zal de wereld vol van 
vrede zijn. 
Moge Gods vrede over ons komen en ons altijd vergezellen. 
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus. 
 
Collecte en mededelingen 
 
Slotgebed 
Goede God, samen leven in broederlijke eensgezindheid lijkt ondanks 
goede bedoelingen een hopeloze taak. 
En toch verwacht U dat van ons. 
Leer ons door uw woord de weg vinden naar elkaar. 
Laat uw Geest ons leiden en ons de kracht geven om deze weg tot het 
einde toe te gaan.  
 
Zending en zegen 
Mensen kunnen wegwijzers worden voor mensen. 
Anderen waren het voor ons.  
Wij kunnen het voor anderen worden.  
En zo vrede en rust bieden. 
Moge de Eeuwige ons daartoe zegenen, 
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 
 
Slotlied Oh happy days  
 
 
Wij danken u voor uw aanwezigheid 
en wensen u een mooie zondag. 
De eerstvolgende viering is op zondag 2 februari 10.00 uur 
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Voor hen die zich krampachtig vasthouden aan het verleden 
en elke vernieuwing sceptisch volgen. 
Voor alle zwart-wit denkers in kerk en samenleving. 
Dat Gods Woord hun uitzicht mag verbreden en vertrouwen mag 
geven. 
 
Aangereikte persoonlijke voorbeden…………………………………………. 
 
Goede God, geef ons geloof, vertrouwen en liefde. 
Prent uw woorden in ons hart, opdat wij ze omzetten in daden van 
liefde.  
Amen. 
 
Onze Vader 
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. 
 
Gezang (te beluisteren) Gregoriaans, Ave Maria 
 
 
Vredeswens 
Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde. 
Wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water. Een 
en dezelfde Geest doet ons verlangen naar vrede, goedheid, geduld, 
medemenselijkheid 
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Woord van welkom 
Welkom u allen als Christen en geloofsgenoten, we zijn hier 
bijeengekomen om te bidden om eenheid onder Christenen en 
verzoening wereldwijd.  
Eeuwenlang bestaat er al scheiding en verdeeldheid tussen 
Christenen. 
Iets wat tot op de dag van vandaag, eeuwenlang veel pijn heeft 
veroorzaakt. Hetgeen nooit God’s bedoeling kan zijn.  
De opzet voor deze Week van Gebed voor de eenheid 2020 is 
gemaakt door verschillende Christelijke kerken op het eiland Malta. 
De kerkgeschiedenis van dit eiland gaat terug tot de tijd van de 
apostelen. Volgens de traditie bereikte Paulus de kust van Malta in 
het jaar 60.  
Het verhaal over deze periode, teksten vol belevenissen, zijn 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: 
een kleine staat in het hart van de Middellandse Zee, halverwege 
Sicilië en Noord-Afrika. Een gebied dat ligt op een kruispunt tussen 
beschavingen, culturen en godsdiensten. 
 
 
 
Begroeting 
Tweeduizend jaar geleden ging Jezus rond bij de mensen. 
Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld en leerde dat 
God voor hen zorgt als een liefhebbende vader. 
Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld. 
Nu, 20 eeuwen later, leeft die droom nog steeds bij miljoenen 
mensen wereldwijd. 
Maar in die tussentijd is er heel wat gebeurd. Die grote gemeenschap 
raakte verdeeld. Ieder kreeg zijn eigen naam: 
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Protestanten, Rooms-katholieken, Grieks- en Russisch-orthodoxen, 
Anglicanen en zo meer. 
Met de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen willen wij 
aangeven dat God de bron is van ons leven en dat wij allemaal willen 
samenwerken aan zijn rijk naar het voorbeeld en in de geest van 
Jezus. 
 
Roepen tot de heilige Geest 
V Geest van liefde,  

 kom over deze gemeenschap en woon onder ons. 

A Kom, heilige Geest, wees in ons midden. 

V Geest van eenheid,  

 wijs ons de weg naar eenheid onder Christenen. 

A Kom, heilige Geest. 

V Geest van gastvrijheid,  

 leer ons anderen te verwelkomen. 

A Kom, heilige Geest, wees in ons midden.  

V Geest van compassie,  

 laat ons vol zijn van respect tegenover allen die wij ontmoeten. 

A Kom, heilige Geest. 

V Geest van hoop en vertrouwen, 

 help ons het pad te vinden waar verscheidenheid en 

verdraagzaamheid samen komen. 

A Kom, heilige Geest, wees in ons midden. 

 
Gebed om vergeving 
Goede God, 
Wij richten ons tot U,  
dat wij er samen aan willen werken dat onze huizen, onze straten en 
pleinen, ja ook deze oude gebedsruimte, ontmoetingsplaatsen mogen 
zijn, om mensen de hand te reiken, waar iedereen zich welkom mag 
weten, waar niemand wordt uitgesloten. 
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Wij geloven (Bidden wij samen) 
Ik geloof in God, 

Bron van alle leven, Vader voor altijd. 

Daarom geloof ik in: 

vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 

Ik geloof in Jezus, 

zijn Zoon, de vredevorst. 

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen, 

die de macht van het kwaad heeft gebroken, 

die gestorven is, maar ook verrezen, 

die leeft in ons midden, 

die ons voorgaat op de weg van elke dag. 

Daarom geloof ik in een gemeenschap waar liefde en geloof verenigd 

zijn.  

In een gemeenschap die open staat voor het evangelie.  

Ik geloof dat wij ondanks onze tekortkomingen, maar gedragen door 

de Geest van God, de weg zullen vinden die eens zal leiden eeuwige 

vrede.  

 

Voorbeden 
Laat ons bidden: voor hen die de richting in hun leven zijn 
kwijtgeraakt en opnieuw op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. 
Voor allen die onzeker en rusteloos zijn. 
Dat zij Gods Woord mogen ervaren als een houvast. 
 
Voor hen die teleurgesteld zijn in hun medemensen, verbitterd om 
wat anderen hun hebben aangedaan. 
Voor allen die hun leven als zinloos en kil ervaren. 
Dat Gods Woord hun troost en warmte mag schenken. 
 
 
    11 



Verblijf op Malta 28   
 
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat 
het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich 
buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur 
aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde 
een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte 
kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen 
de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen 
elkaar: “Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, 
maar Dikè* wil niet dat hij blijft leven.” Paulus schudde de slang 
echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De 
Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij 
plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen 
dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en 
zeiden dat hij een god was. Niet ver daarvandaan lag een landgoed, 
dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere 
Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang 
bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig 
ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar 
hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. 
Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en 
kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen 
en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. 
 

*Dikè was de godin van rechtvaardigheid en zou de slang gestuurd 

hebben. 

 
Overweging 
 
 
Gezang (te beluisteren) Byzantijns, Ottche Nach (Onze Vader)  
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Voor de momenten dat wij elkaar die hand niet reikten,  
vergeef ons. 
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God 
 
Goede God, 
Wij richten ons tot U,  
dat wij voor elkaar zorg kunnen en willen dragen met name op die 
dagen, wanneer iemand heel bijzonder op onze zorgende liefde 
rekent.  
Vergeef ons voor de keren dat wij daarin te kort zijn geschoten. 
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God 
 
Goede God, 
Wij richten ons tot U, 
vergeef ons wanneer wij wegkijken van andermans verdriet en 
zorgen, omdat we ons liever richten op ons eigen wereldje. 
Allen: Daar waar vrede en liefde is, daar is God 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars 
Met gedachten en gevoelens van liefde, van gemis en verbondenheid 
laat ik je weten dat ik in gedachten bij je ben. 
Daarom wordt nu de gedachteniskaars ontstoken als gebaar van 
blijvende liefde. 
Liefde, voorbij de grens van leven en dood. 
Dat zij allen die in onze gedachten voortleven het Eeuwig Licht mogen 
ervaren. 
 
 

Gezang (te beluisteren) Koraal uit de Mattheus Passion 

O Haupt voll Blut und Wunden, J. S. Bach 
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Lezing  
Uit de Handelingen der apostelen. 
 
Zeereis en schipbreuk van Paulus en zijn reisgenoten in het jaar 60 na 
Christus. 
 
Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een 
deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze 
zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon noch de 
sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we 
ten slotte elke hoop op redding verloren. 
Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak 
Paulus de opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, 
dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden 
bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep 
ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal 
omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht 
werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik 
toebehoor en die ik dien. Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet 
voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid 
het leven van alle opvarenden geschonken.”  Houd dus moed, 
mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal 
gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.’ 
Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in 
de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de 
bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en 
peilden twintig vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het 
lood nog eens uit en peilden toen vijftien vadem. Uit angst om op een 
klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden 
dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde 
verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook 
boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de 
soldaten: “Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden 
gered.’ 
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Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in 
zee vallen.  
Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om 
iets te eten. Hij zei: ‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder 
ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, 
want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal een 
haar worden gekrenkt.” Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk 
brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en 
begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In 
totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. 
Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter 
door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden 
ze de kust niet, maar ze zagen een baai met een strand en besloten 
een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze 
maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en tegelijkertijd 
haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. Toen 
hesen ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze 
stootten echter op een zandbank, en daar liep het schip aan de grond. 
De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de 
golven begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan 
op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou 
kunnen vluchten. Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven 
bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degenen die konden 
zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan en 
daarna de anderen, op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen 
allen behouden aan wal.  
 
 
Gezang (samen zingen)  
Psalm 23111 GvL blz. 38/39 
 
Want mijn Herder is de Heer 
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