
 

 

 

Week van Gebed 2023 
Zondagavond 15 januari in De Vonk 

 

 

Doe goed, zoek recht 

 

 

 

“Het goede leren doen” 
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Welkom  - Aansteken van de Kaars  

Samenzang  “Samen in de naam van Jezus”: 1, 2 

 
 

Heel de wereld moet het weten / dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal / doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren / omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen / die door mensen zijn gemaakt. 
 

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  “Samen in de naam van Jezus”: 3 
 

Prijst de Heer, de weg is open / naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, / mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen / breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: / Jezus Christus is de Heer! 
 

Gebed 
Juist in deze tijd worden we als christenen uitgedaagd om onverdeeld en 
gedreven door de ene Geest van God goed te doen en recht te zoeken. Om 
ons niet te laten leiden door de verschillen, die er uiteraard zijn, maar door 
Christus’ verlangen dat wij één zijn. Om onbevangen en onbevooroordeeld 
elkaar te ontmoeten en samen te groeien in geloof, hoop en liefde. 
 
v Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het verleden 
 die onze kerken diep hebben verwond en die nog steeds pijn doen.  
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op Christus,  

en ons te laten leiden door het ware Licht. 
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw voorzienigheid,  

wanneer wij ons overweldigd voelen door de stormen van het leven.  
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, verander door uw Geest onze gescheidenheid in 

harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse aanvaarding. 
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te spreken 
 in rechtvaardigheid en liefde.  
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, verander onze harten en de harten van onze 

gemeenschappen, opdat wij werktuigen mogen zijn van uw genezing.  
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te zien als een 

gave van U, en open onze handen om uw gaven te delen wereldwijd. 
a Heer, verhoor ons gebed!  
v Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid in Minnesota:  

om verzoening en verlichting, hoop en vertrouwen, bekering,  
kracht en vrijgevigheid. 

a Amen. 
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Lofzang: “Dag en nacht, Heer” 

 
Refrein 
 
In de avondschemering, / waakt Gij als een herder over mij 
Ik ben Uw beschermeling,  / veilig kan ik met U zijn. 
refrein 
 
In het duister van de nacht, / waakt Gij als een herder over mij 
Gij mijn toevlucht, steun en kracht, veilig kan ik met U zijn. 
refrein 

 
Vervolg inleidende woorden 
Christenen uit verschillende kerken en tradities worden vaak ontmoedigd 
door het gebrek aan zichtbare eenheid omdat ze niet volledig met elkaar 
verzoend zijn. Sommigen hebben alle hoop opgegeven en menen dat deze 
eenheid een onbereikbaar ideaal is. Anderen zien eenheid niet eens als een 
noodzakelijk onderdeel van hun christelijk geloof. Het materiaal voor deze 
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gebedsweek wordt aangereikt door een werkgroep uit de Amerikaanse staat 
Minnesota. Een deel van de bevolking van Minnesota bestaat uit 
nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse en inheemse 
mensen. Zij willen met ons bidden om eenheid voor Christus’ volgelingen. 
Laten we die eenheid uitspreken door samen ons geloof te belijden … 
 
Gezamenlijke Belijdenis (allen staan) 
 

Wij geloven in God Die alles heeft gemaakt,  
 de zon en de sterren, de dieren en de bloemen,  
 de kinderen en de mensen, de hemel en de aarde.  
a.   Wij geloven in God de Vader.  
  
v.   Wij geloven in Jezus Christus. Die veel van ons houdt.  
 Die mens was zoals wij. Die voor ons is gestorven,  
 maar uit de dood is opgestaan en voor altijd leeft bij de Vader.   
a.   Wij geloven  in Gods Zoon, Jezus Christus.  
  
v.   Wij geloven in de Heilige Geest.  
 En wij geloven in een heilige, Christelijke Kerk,  
 waar wij Gods Woord mogen horen  
 en wij het brood met elkaar delen.  
 Wij geloven dat God al onze schulden vergeeft.  
a.   Wij geloven dat ook wij eeuwig mogen leven. Amen. 
 
 
Samenzang  “Laudate omnes gentes” 

 
(vertaling: Looft, alle volken, looft de Heer) 

 
(allen gaan zitten) 
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Lezing  Jesaja 1:12-18 
“En wanneer jullie voor Mij verschijnen- wie heeft je gevraagd mijn 

voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een 

afschuw van jullie wierook; jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze 

niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb 

Ik een afkeer, ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie 

je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister 

Ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed! 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. 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.” (NBV21) 

Toelichting 
Volgens Jesaja wil God niet alleen dat het volk van Juda recht beoefent, maar 

dat zij vanuit overtuiging altijd het goede doet. God wil niet alleen dat we 

voor de weduwen en wezen zorgen, maar dat we ook doen wat goed voor 

hen is en voor iedereen die in de samenleving wordt kleingehouden. Het 

Hebreeuwse woord voor goed is tov, ons Nederlandse woordje ‘tof’. Als iets 

‘tof’ is, betekent dat in het Hebreeuws dat iets vreugde schenkt, behagen 

geeft, mooi of goed is.  

Christen zijn betekent Christus volgen. Als de samenleving onverschillig wordt 

voor de noden van anderen, hebben wij het als kinderen van God op te 

nemen voor onze onderdrukte broers en zussen, zodat zij in vrede en 

gerechtigheid kunnen leven. Dit doen wij onder andere door hun zaak te 

bepleiten en de waarheid te spreken tegen wie macht uitoefenen. Zo mogen 

we er ons in deze Week van gebed voor eenheid ook aan toewijden om de 

zonde van racisme uit te bannen en hier ook zelf van te genezen. 

Lezing  Lukas 10:25-37 
“Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 
‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus 
antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ De 
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wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf.’ ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en 
u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: 
‘Wie is mijn naaste?’ Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens 
iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen 
door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem 
daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar 
toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er 
kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij 
met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en 
wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en 
bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende 
morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u 
meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Wie van 
deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 
De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen 
zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’” (NBV21) 
 
Toelichting  
Een wetgeleerde vroeg aan Jezus: ’Wie is mijn naaste?’ Jezus' antwoord 
vraagt ons om verder te kijken dan godsdienst, nationaliteit of groep en 
zo onze naaste te herkennen. We worden uitgedaagd om over onze eigen 
muren heen te kijken en onze broers en zussen lief te hebben. 
 
Kringgesprek 
Hulpvraag: Bent u weleens geholpen door iemand van wie u het niet 
verwachtte? Hoe heeft dit uw beeld (van anderen) veranderd? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Samenzang   “Toen Ik naar mijn naaste zocht” 
 

 

 
 

Ik was naakt en had geen geld, 
waar was jij? Waar was jij? 
Ik was naakt en had geen geld; waar was jij? 
Refrein 
 
Ik had niets en zocht een huis, 
waar was jij? Waar was jij? 
Ik had niets en zocht een huis; waar was jij? 
Refrein 
 
Toen ik dorst en honger had, 
waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik dorst en honger had; waar was jij? 
Refrein 
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Ik was ziek en vroeg om hulp, 
waar was jij? Waar was jij? 
Ik was ziek en vroeg om hulp; waar was jij? 
Refrein 
 
Overal waar jij zult zijn, 
zal ik zijn, zal ik zijn. 
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. 
Refrein 

 

Kaarsjes aansteken en doorgeven 

 
 
Kringgebed  
Bid ook voor …  
 

 open ogen tijdens deze Week van gebed voor eenheid, dat we verder 
kijken dan onze eigen kring en onze naaste herkennen … 
 

 het afbreken van de muren die voor verdeeldheid zorgen. Dat we 
gedreven mogen worden door liefde in plaats van door het oordeel over 
wie anders zijn dan wij … 
 
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   “Vervuld van uw zegen” 
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