
 

 

 

Week van Gebed 2023 
Vrijdagavond 20 januari in De Vonk 

 

 

Doe goed, zoek recht 

 

 

 

‘Dat hebben jullie voor Mij gedaan’ 
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Welkom  - Aansteken van de Kaars  

Samenzang  “Grote God wij loven U”: 1, 2 
 

 
 

Alles wat U prijzen kan,  
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan.  
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe:  
`Heilig, heilig, heilig' toe! 
 

Inleidende woorden 
Als leden van verschillende geloofsgemeenschappen willen wij hier samen 
bidden om eenheid. Dit jaar moedigt de week van gebed ons aan om goed te 
doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die 
veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het 
materiaal voor deze gebedsweek wordt aangereikt door kerken uit de 
Amerikaanse staat Minnesota, waar racisme een groot probleem is. De 
Bijbeltekst die deze week centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed 
te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta 
weduwen bij’. Zo vieren we wereldwijd Gods grenzeloze liefde. 
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Samenzang  “Grote God, wij loven U”: 3 
 

Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –  laat ons niet verloren gaan. 
 

Gebed 
Juist in deze tijd worden we als christenen uitgedaagd om onverdeeld goed 
te doen en recht te zoeken. Maar wat kun je je verloren voelen als dat niet 
lukt en je verlangen om Christus te volgen stuk loopt op de harde 
werkelijkheid. Laat ook dan zijn verlangen ook ons verlangen zijn. 
 

Psalmgebed (allen staan) 
 

v  Zoals een hinde smacht naar stromend water 
zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, 
wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? 

a  Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
v  Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de nacht door 

hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ 
Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een 
dichte stoet en optrok naar het huis van God – een feestende 
menigte, juichend en lovend. 

a  Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
v  Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, 
mijn God die mij ziet en redt. 
Mijn ziel is bedroefd. 

a  Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
v  Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij 

op, een gebed tot de God van mijn leven. 
Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet U mij,  
waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 

a  Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
v  Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze 

zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ 
Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij. 

a  Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven 
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Lofzang: “Zoek eerst het koninkrijk van God” 

 

 
 

Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. Refrein 
 

Bid en u zal gegeven zijn, 
zoek en gij zult het zien, 
klop en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. Refrein 
 

Vervolg inleidende woorden 
Het zoeken naar recht, vraagt – net als het leren goeddoen – om zelfreflectie 
van de kerk. Kerken in grote delen van de wereld dienen te erkennen dat 
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zij hebben meegewerkt aan raciaal onrecht, zowel actief als passief (door te 
zwijgen). Vooroordelen op basis van afkomst zijn en waren een oorzaak van 
de verdeeldheid die het lichaam van Christus heeft verscheurd. Het idee dat 
witte mensen superieur zijn (‘white supremacy’) heeft als een gif veel schade 
kunnen aanrichten en gezorgd voor onderdrukking tot op de dag van 
vandaag. Dit geldt ook voor de ‘ontdekkingsdoctrine’. Die ontdekkings-
doctrine, uitgevaardigd door Paus Alexander VI (4 mei 1493), rechtvaardigde 
de inbeslagneming van het land van inheemse volken met het argument dat 
de koloniserende machten dit land hadden ‘ontdekt’. De doctrine had invloed 
over de hele wereld en leverde de kerk veel ‘voordeel’ op ten koste van de 
nakomelingen van inheemse en tot slaaf gemaakte mensen. 
 

Geloofsbelijdenis (allen staan) 
 

v Ik zal niet geloven  
in het recht van de sterkste, in taal van wapens, 
in de macht  der machtigen. 

a Maar ik wil geloven 
in het recht van de mens, in de open hand, 
in de geweldloosheid. 
 

v Ik zal niet geloven 
in ras of rijkdom, in voorrechten, 
in de gevestigde orde. 

a Maar ik wil geloven dat alle mensen, mensen zijn, 
dat de orde van onrecht wanorde is. 
 

v Ik kan niet geloven 
dat ik verdrukking kan bestrijden, 
als ik onrecht laat bestaan. 

a Maar ik wil geloven dat recht een is hier en daar, 
dat ik niet vrij ben zolang één mens slaaf is. 
 

v Ik zal niet geloven 
dat liefde begoocheling is, 
vriendschap onbetrouwbaar 
en alle woorden leugens zijn. 

a Maar ik wil geloven in de liefde die verdraagt, 
in de weg van mens tot mens, 
in een woord dat zegt wat het zegt. 
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v Ik zal niet geloven 
dat oorlog onvermijdelijk is en vrede onbereikbaar. 

a Maar ik wil geloven in de kleine daad, 
in de macht der goedheid, in vrede op aard. 

 

Dorothee Sölle (1929 – 2003). 
 
Samenzang  “Als een hert dat verlangt naar water” 

 
(allen gaan zitten) 

Lezing  Ezechiël 34:15-20 
“Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten-spreekt God, de HEER. Ik 
zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, 
gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken-maar de vette en 
sterke dieren zal Ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. Wat jullie betreft, 
mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen het ene 
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schaap en het andere, tussen rammen en bokken. Is het jullie niet genoeg dat 
jullie op de beste weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras 
nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest met jullie 
poten troebel maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben 
vertrapt, en drinken van wat jullie met je poten troebel hebben gemaakt. 
Daarom-dit zegt God, de HEER, over jullie: Ik zal rechtspreken tussen de vette 
en de magere schapen.” (NBV21) 
 
Toelichting 
Het recht van een herder is, dat hij leven mag van de kudde. Zijn plicht is de 
verzorging. Uiteraard goede weiden zoeken voor het kleinvee en wat de 
kwetsbare betreft is er bijzondere zorg nodig: voor de zwakke, zieke, 
gewonde, afgedwaalde, verlorene. Doch de herders die de HERE hier 
aanspreekt zorgen alleen voor zichzelf. Ze eten het vet (volgens de Griekse en 
de Latijnse vertaling ‘de melk’, hetgeen beter past in het beeld), ze gebruiken 
de wol, en ze slachten de vette dieren. Maar hun eigenlijke taak nemen ze 
niet waar. Door deze schromelijke tekortkoming raken de schapen en geiten 
aan het dwalen en worden een gemakkelijke prooi voor de wilde dieren, 
zodat ze naar alle kanten heen verstrooid worden. 
 
Lezing  Mattheüs 25:31-40 
“Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van 
alle engelen, zal Hij plaatsnemen 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 van de bokken scheidt; de schapen zal 
Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de 
groep aan zijn rechterzijde 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 een vreemdeling en jullie 
namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en 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 U 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 
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verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van 
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”” (NBV21) 
 
Toelichting  
In het evangelie van Matteüs worden we eraan herinnerd dat we onze 
liefde voor God niet kunnen scheiden van onze liefde voor anderen. 
Wanneer wij zorgen voor en dienstbaar zijn aan de hongerigen, dorstigen, 
vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen, zorgen wij voor Jezus 
Christus zelf. 
De diverse crises uit de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de 
coronapandemie en de energiecrisis, hebben zo’n grote impact op mensen 
dat het herstellen van de schade jaren zal duren. Ondertussen maakte in 
Minnesota de moord op George Floyd zichtbaar hoe ook raciaal onrecht 
nog altijd voortduurt. Zijn bekende kreet ‘I can’t breathe’ is ook de kreet 
geworden van velen die zich verstikt voelen door (de dreiging van) oorlog 
en geweld en stijgende prijzen van voedsel en energie. 
Te midden van dit alles komen christenen samen in liefde en solidariteit. 
God roept ons op om de heiligheid en de waardigheid van al zijn 
kinderen te eren. Wanneer wij anderen liefhebben en voor hen zorgen, 
zoals God voor ons zorgt en van ons houdt, geven wij gestalte aan ons 
gemeenschappelijk geloof. 
 
Kringgesprek 
Hulpvraag: Op welke manier heeft uw geloofsgemeenschap (geen) oog voor 
de ‘geringste mensen’? Hoe kunnen wij samenwerken om voor hen te 
zorgen? 
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Samenzang   “Zoekend naar licht” 

 
 

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 

 
Kaarsjes aansteken en doorgeven 
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Kringgebed 
 
Bid ook voor …  
 

 mensen die (wereldwijd) lijden onder de gevolgen van de 

coronapandemie, zoals ziekte, verlies van dierbaren, eenzaamheid, 

familieruzies, financiële nood en beperkende maatregelen. 

 mensen die gebukt gaan onder het gewicht van armoede, soms al 

langere tijd of nu voor het eerst als gevolg van stijgende prijzen. 

Onze Vader (oecumenische versie) 

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. 
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Samenzang   “Zolang er mensen zijn” 

 
 

Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 
Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
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