Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen komen christenen uit allerlei tradities en
confessies over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. De gebedsweek
begint traditioneel met een oecumenische viering. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de
Raad van Kerken Midden-Oosten. De keuze van de teksten is geïnspireerd op het bezoek van de
wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in Mattheüs 2 vers 1-12, met name vers 2:
“wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden”

Zondag 16 januari 2022
10.00 uur Zonnebrinkkerk
-Voorganger: ds. Wentink.
-Medewerking wordt verleend door de Gezamenlijke kerken uit Winterswijk
-Muziek: selectie uit de” Samen in de naam van Jezus” band.
-Tekst van de liederen staan vermeld in de bijlage en worden ondertiteld.
-Dikgedrukt is : Allen

Orde van de Oecumenische dienst: Licht in het duister
-Lied; Als het duister is.
-Welkom
-Oproep tot aanbidding.
In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen
… En wij vragen; wees met uw heilige Geest onder ons.
Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, mannen
en vrouwen, oud en jong, om voor U te buigen en hulde te brengen aan U, onze hemelse koning,
Amen
-Lied: Vul dit huis met Uw glorie.
-Lofprijzing en schuldbelijdenis.
…. De Hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel roemt het werk van uw handen.
Wij prijzen en verhogen U, Heer.
….Zijn licht schijnt in de duisternis.
Wij loven U, Heer.
…….midden in de wereld die vol is van leugen en twijfel.
Wij aanbidden U, Heer
…getuigen wij dat Jezus de enige ware koning is.
Wij danken U, Heer
…en daardoor bijgedragen aan het uitsterven van vele soorten van leven.
Dat belijden wij.
…hebben wij muren gebouwd en het zaad van wantrouwen gezaaid.
Dat belijden wij.
….nu wij tot U komen met berouw in ons hart.
Dat belijden wij.
….De almachtige God hoort onze gebeden, ontfermt zich over ons en vergeeft onze zonden.
Wij danken God! Laten wij Hem zingend loven.
-Lied: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen.
-Psalm 8 ( gesproken)

-Lied: Licht van de Wereld
-Schriftlezing: Jesaja 9 vers 2-7
-Lied van het licht: Lichtstad met Uw paarlen poorten
-Schriftlezing: Efeziërs 5 vers 8-14
-Lied 339a: U komt de lof toe
-Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 1-12
-Lied 339a: U komt de lof toe
-Overdenking
-Geloofsbelijdenis van Nicea ( in de traditie van de Oosterse kerken)
Wij geloven in één God, de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht. Waarachtig God uit waarachtig God, Geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden.
Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van de Vader.
en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.
Amen.
-Het licht van Christus delen
-Voorbeden.
…en help ons samen te werken en te getuigen van uw heilige Naam. Heer, hoor ons gebed.
……om met respect met anderen mee te gaan op hun reis. Heer hoor ons gebed.
….de vreugde delen met mensen en volken om ons heen. Heer hoor ons gebed.
…opdat de wereld zal geloven. Heer hoor ons gebed
…en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken. Heer hoor ons gebed.
…en help ons uw koninkrijk te zoeken. Heer hoor ons gebed.
-Onze Vader
-Collecte bestemd voor Klimop ( Pionier Leander Grooten vertelt hier kort iets over)
-Lied: Gods zegen voor jou
-Zending en zegen.
… Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis.

Lagen wij ontwaken uit onze slaap en Christus’ licht zal over ons schijnen.
-Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten
Collecte deze week: Klimop
rekening: NL65RABO0132315130 t.n.v Stichting Evangelie o.v.v Bijdrage Klimop.
Als gezamenlijke kerken hopen wij een mooie bijdrage te kunnen overhandigen voor dit mooie
project!

