Bergkerk Amersfoort | Woensdag 20 januari 2021, 19.30
uur | Week van gebed voor de eenheid van de christenen

Dag 4 ‘Samen bidden’ - #blijfinmijnliefde

Hymne

Liedboek 527

I – II – I – II – I+II

Psalmgebed

Liedboek 67a

(antifoon A)

verzen beurtelings I / II

Lezing

Romeinen 8, 26-27

Stilte
Muziek

‘Ego vos elegi’
gregoriaans

De kerken in Amersfoort Zuid – St. Ansfriduskerk, Bergkerk,
Nieuwe Kerk en Fonteinkerk – geven invulling aan de week
van gebed voor de eenheid door op 4 avonden in deze week
in één van de kerken de vespers te vieren.
#blijfinmijnliefde (Johannes 15 vers 9) is door de zusters van
Grandchamp gekozen als uitgangspunt voor de week van
gebed voor eenheid van christenen in 2021. Hierin
weerspiegelt zich het charisma van deze oecumenische
gemeenschap die zich toelegt op het gebed en het werk voor
de eenheid van christenen. De weg naar de ander en de zorg
voor de wereld beginnen bij de weg naar binnen. De
vruchten van een leven in Christus worden zichtbaar in de
omgang met elkaar en in de verhouding tot de wereld.

Ego vos elegi de mundo,
ut eatis, et fructum afferatis:
et fructus vester maneat.
Jam non dicam vos servos : Vos autem dixi amicos :
quia omnia quæcumque audivi a Patre meo, nota feci vobis.
Ik heb jullie uit de wereld gekozen
om op weg te gaan en vrucht te dragen:
mogen jullie vruchten blijvend zijn.
Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden:
want alles wat ik van mijn Vader heb gehoord,
heb ik jullie bekend gemaakt.
Joh. 15, 16.15

Magnificat

Liedboek 157c

Luiden van de klok
Voorbede
iedere intentie besloten met:

Woord van welkom

v.

Aansteken van de tafelkaarsen
Openingsvers en Lofprijzing

… hoor ons bidden:

Liedboek 190a

a.

t / m Communauté de Grandchamp, ‘Lumiere de Dieu’

Stil gebed

Gebed van de dag
v. Heer Jezus,
uw leven was één gebed
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.
a. Amen.

In dit avondgebed

v.
a.

Het laatste avondgebed van deze week wordt morgen gehouden
vanuit de Fonteinkerk.

Voorganger:
Cantores:
Verantwoording

Thema en teksten voor de gebedsdiensten in deze week zijn via
de Raad van Kerken aangereikt door de Communiteit van
Grandchamp (CH).

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.

Zegenbede

ds. Jan van Baardwijk
Corine Rietveld &
Cees-Willem van Vliet (orgel)

Liedboek 190a

Thema: Veranderd door het Woord.
U kunt het meevolgen via www.fonteinkerk-amersfoort.nl

