Startviering
van de Week van gebed voor eenheid
(week 3, 16 tot 22 januari)
in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat Wageningen
zondag 16 januari 2022, 15:00 uur
Deze viering is online te volgen via het
Youtube kanaal van de Zalige Titus Brandsma parochie.

Light in the darkness

Service at the start of the week of Prayer for Christian Unity 2022

Intochtslied
De voorgangers en medewerkers komen in processie binnen terwijl een lied gezongen wordt:
Commencement song
The pastors and organizers arrive in procession while the worship team sings:
Shine, Jesus, shine (t. & m.: Graham Kendrick)

Welkomstwoord

Lied NLB 513 God heeft het eerste woord (t.: Jan Wit, m.: Gerard Kremer)

Bemoediging
Laten wij op deze feestelijke middag
ons leven in het licht stellen van de Liefde van de Eeuwige,
Schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen
en van zijn geliefde kind, Jezus Christus,
in het vertrouwen dat die Liefde ons omringt en ons draagt.
Dat we de diepe vrede van deze Liefde
vanmiddag mogen ervaren in ons samenzijn,
hier in Wageningen,
en met alle mensen uit de vier windstreken van deze aarde,
in de woorden die we vanmiddag horen,
in de muziek en in de stilte van ons hart
Amen

Encouragement
On this joyous afternoon,
let us look to the Loving Eternal One,
Creator of all things visible and invisible –
and to his beloved son Jesus Christ.
That we may trust that this Love surrounds and
comforts us.
That we may experience the deep peace
of this Love
as we come together here in Wageningen,
connected with all people from across the world,
listening to the words this afternoon,
the music, and the stillness of our hearts
Amen

Lied: Adem in ons (Breathe in us) Lied uit Taizé (Duitse tekst: Thomas Csanády & Roger Ibounigg)

Liefdevolle God, wij loven U,
U gaat onze gedachten verre te boven,
maar uw schepping schenkt ons diepe vreugde.
Wij vertrouwen op uw troostrijke aanwezigheid in de
chaos van deze wereld,
en bij alles wat het leven ons brengt en van ons vraagt.
Wij danken u dat wij -waar wij vanmiddag ook zijn,
verbonden zijn met U en elkaar,
in vreugde, troost en dankbaarheid.

Worship and prayer for mercy
Loving God, we worship You,
You surpass our thoughts by far,
but Your creation fills us with great joy.
We trust in Your comforting presence in the chaos
of this world,
and in all that this life brings and demands of us.
We thank You that we, – wherever we may be this
afternoon, are connected with you and each other,
in joy, comfort and gratitude.

Goede God,
wij vragen U om vergeving, voor de momenten dat we
niet gericht waren op Uw liefde,
voor hoe we Uw schepping, de aarde en
alles wat daarop leeft beschadigen,
voor de manier waarop we elkaar pijn doen als we
achteloos met elkaar omgaan.

Dear God,
We ask your forgiveness,
for the moments that we did not seek Your love,
for the way that we have damaged Your creation,
the earth, and all that lives in it,
for the way we hurt each other when we
treat each other carelessly.

Eeuwige God, ontferm U over uw aarde, ontferm u
over ons en alle mensen waar ook ter wereld
Amen

Eternal God, have mercy on Your world, have mercy
on us, and on all people in this world. Amen

Stilte Laten we een moment stil zijn met elkaar

Silence

Lofprijzing en gebed om ontferming

Voor de kinderen:

Let us have a moment of silence

Een film door Jufsnapniks / For the children: A film by Jufsnapniks

Lezing: Jesaja 9, vers 5 en 6 / Scripture reading: Isaiah 9, verses 5 and 6 (Dutch, English subtitles)
Lied: We Three Kings (t. & m.: John Henry Hopkins)

Refrein: (volgende pagina)

Lezing: Mattheus 2, vers 1 tot en met 12 (Engels gesproken, Nederlands ondertiteld)
Scripture reading: Matthew 2, verses 1 through 12 (English spoken, Dutch subtitles)

Lied: Here I am to worship (t. & m.: Tim Hughes)

Overdenking / Meditation

Muziek en dans

Geloofsbelijdenis uit Nicea (325)
(wordt voorgelezen in het Engels)
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper
van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en
onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de
eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór
alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig
God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één
van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen
geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door
de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens
geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius
Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag
is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van
de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te
oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen
einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en
levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die
samen met de Vader en de Zoon aangebeden en
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de
profeten. En één heilige, algemene en apostolische
kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de
zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw. Amen.

Nicene Creed (325)

(read in English)

We believe in one God, the Father almighty,
maker of heaven and earth, of all things visible
and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the
Only Begotten Son of God, born of the Father
before all ages. God from God, Light from Light,
true God from true God, begotten, not made,
consubstantial with the Father; through him all
things were made. For us men and for our
salvation he came down from heaven, and by the
Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and
became man. For our sake he was crucified under
Pontius Pilate, he suffered death and was buried,
and rose again on the third day in accordance with
the Scriptures. He ascended into heaven and is
seated at the right hand of the Father. He will
come again in glory to judge the living and the
dead and his kingdom will have no end. And in the
Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who
proceeds from the Father and the Son, who with
the Father and the Son is adored and glorified,
who has spoken through the prophets. And in one,
holy, catholic and apostolic Church.
We confess one Baptism for the forgiveness of sins
and we look forward to the resurrection of the
dead and the life of the world to come. Amen

Het licht van Christus delen
We kijken naar de sterren die de kinderen gemaakt hebben, terwijl we
luisteren naar het lied Prince of Peace (t. & m.: Michael W. Smith)

You are holy (You are holy)
You are mighty (You are mighty)
You are worthy (You are worthy)
Worthy of praise (Worthy of praise)
I will follow (I will follow)
I will listen (I will listen)
I will love you (I will love You)
All of my days (All of my days)
I will sing to (You're the lord of lords)
And worship (You're the king of kings)
The King who (You are mighty God)
Is worthy (Lord of everything)
I will love Him (You're Emmanuel)
Adore Him (You're the Great I am)

Voorbeden (Liturg samen met voorganger)
Met geloof en vertrouwen
komen we in gebed voor De Eeuwige
De wijzen kwamen uit het Oosten en brachten
geschenken mee uit hun eigen cultuur.
Wij bidden voor harmonie en dialoog met gelovigen
van welke religie dan ook.
Zingen: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

I will bow down (You're the Prince of Peace)
Before Him (Who is the Lamb)
I will sing to (You're the living God
And worship (You're my saving grace)
The King who (You will reign forever)
Is worthy (You are ancient of days)
I will love Him (You are Alpha Omega)
Adore Him (Beginning and End)
I will bow down (You're my Savior Messiah)
Before Him (Redeemer and friend)
You're my Prince of Peace
And I will live my life for You

Intercession (Liturgist and pastor)
With faith and trust we pray to the Eternal One
The wise men came from the East carrying gifts from
their own culture.
We pray for harmony and dialogue with followers of
all religions.
Singing: Lord our God, please hear our prayer.

De wijzen uit het Oosten werden met vreugde vervuld
toen zij Jezus vonden. Wij bidden dat wij in alles de
innerlijke vreugde mogen bewaren.
Zingen: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

The wise men from the East were filled with joy when
they found Jesus.
We pray that we may keep the inner joy in everything.
Singing: Lord our God, please hear our prayer.

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis
terug. Wij bidden voor creativiteit en de bereidheid
anders te denken, om God te blijven volgen ook als
alles tegenzit.
Zingen: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

The wise men returned to their country by another
route. We pray for creativity and the willingness to
think differently. To follow God even when everything
seems against us.
Singing: Lord our God, please hear our prayer.

Na het bezoek van de wijzen vluchtten Jozef, Maria en
hun zoon Jezus naar Egypte om aan het geweld van
koning Herodes te ontkomen. Wij bidden voor alle
vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld.
Geef ons moed en draagkracht om hen waar we
kunnen een warm welkom te geven.
Zingen: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

After the visit of the wise men, Joseph, Mary and their
son Jesus fled to Egypt in order to escape the violence
of king Herod.
We pray for all refugees and displaced people in this
world. Give us courage and the ability to give them a
warm welcome in any way.
Singing: Lord our God, please hear our prayer.

De wijzen volgden het licht van de ster en brachten
zelf het licht. We bidden voor alle kerken en
organisaties in Wageningen die licht brengen in het
duister.
Zingen: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.

The wise men followed the light of the star and
brought light themselves. We pray for all churches
and organisations in Wageningen that bring light in
the darkness.
Singing: Lord our God, please hear our prayer.

Bidden we samen het Onze Vader (uit NBV21),
ieder in de eigen taal

Let us pray together the Lord’s Prayer,
each in their own language

Onze vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen,
Laat uw wil gedaan worden
Op aarde zoals inde hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is
En breng ons niet in beproeving
Maar red ons van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
De macht en de majesteit, tot in eeuwigheid,
Amen

Our Father in heaven,
Hallowed be your name.
Your kingdom come,
Your will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
And forgive us our debts,
As we also have forgiven our debtors.
And do not bring us into temptation,
But rescue us from evil.
For the kingdom and the power and the glory
Are yours forever.
Amen

Collecte en bloemen
De collecte is voor de Stichting Gave, een christelijke organisatie die
zich inzet voor vluchtelingen. Zie www.gave.nl. U kunt uw bijdrage
overmaken op IBAN NL42 INGB 0001 7753 34 t.n.v. Kerknet
Wageningen, o.v.v. Collecte Week van Gebed.
Desgewenst kunt U gebruik maken van nevenstaande QR-code.
De bloemen in deze viering gaan na afloop van de viering naar het
AZC.

Lied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (m.: Ralph Vaughan Williams, Ned.t.: Gert Landman)

Zegenbede

Blessing

Laten we gaan, in vrede, als kinderen van het licht.
Want het licht brengt goedheid, gerechtigheid en
waarheid voort.

Let us go in peace, as children of the light. Because
light brings forth goodness, justice, and truth.

Moge de vrede van de Eeuwige
en de liefde van Jezus Christus met ons allen zijn,
en moge de Heilige Geest onze gids zijn
op de weg naar wijsheid en goedheid,
Amen

May the peace of the Eternal One
And the love of Jesus Christ be with us all,
And may the Holy Spirit guide us
in our journey to wisdom and goodness,
Amen

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt gecoördineerd door
Kerknet Wageningen, een platform waarop elf Wageningse kerken en
geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten voor interkerkelijke activiteiten.
De startviering dit jaar is voorbereid door drie van hen: de Arboretumkerk –
vrijzinnig op weg, gemeente ‘De Ontmoeting’, en Amazing Grace Parish.
De medewerkenden zijn
Voorganger: Annelies van der Ploeg
Liturgie: Jeannette den Ouden
Jeugdwerk: Astrid Smith en Juf Snapniks (Happy Kids Entertainers / christelijkekindertheaters.nl)
Muzikale leiding: Gil Wakenge
Musici: Andrea Gutiérrez, Costanza Giubboni en Carlos Serrano (International Catholic Community),
Noetie Nibi en Priscilla Nibi (International Christian Fellowship), Salem Agboyinu (Amazing Grace Parish)
Opening: Albert Willemsen
Technische ondersteuning: Sebastian Huizer, Arno Maas
Vertalingen: Lydia Willemsen-Van der Ziel (WriteRight)
en diverse overige bijdragen van: Rikje van de Weerd, Eric van Brakel (RTV Rijnstreek),
Werner Hendrickx, Evert Kloosterboer en Frits van Beckum

