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De opzet voor de liturgie van deze viering in deze Week van Gebed 

voor de eenheid van de christenen is gemaakt door verschillende 

christelijke kerken op Malta.  

De kerkgeschiedenis van dit eiland gaat terug tot de tijd van de 

apostelen. Volgens de traditie bereikte Paulus, de apostel van de 

heidenen, de kust van Malta in het jaar 60. Het verhaal over deze 

periode, vol belevenissen en voorbeelden van goddelijke 

voorzienigheid, is ons overgeleverd in de laatste twee hoofdstukken 

van het boek Handelingen van de apostelen. 

 
Deze tekst vermeldt het begin van het christendom op Malta. Malta is 

een kleine staat die uit twee bewoonde eilanden bestaat, Malta en 

Gozo, met nog kleinere eilandjes er omheen, in het hart van de 

Middellandse Zee, halverwege Sicilië en Noord-Afrika. Dit gebied ligt 

op het kruispunt tussen beschavingen, culturen en godsdiensten. 

 
Onze gebeden en overdenking in deze dienst voor Gebed voor de 

eenheid, draaien om de gastvrijheid die de eilandbewoners toonden 

tegenover degenen die zojuist schipbreuk leden: ‘Ze waren 

buitengewoon vriendelijk voor ons’ (Handelingen 28 vers 2). Moge de 

liefde en het respect, zoals wij die elkaar vandaag betonen als we 

bidden om christelijke eenheid, dit hele verdere jaar met ons zijn. 
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O P E N I N G  EN V O O R B E R E I D I N G   
 
Intochtslied: Lied 275 / GVL 456  

    Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 
 Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 

 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 
 Maar wij vermoeden en geloven 
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

 Gij zijt in alles diep verscholen 
 in al wat leeft en zich ontvouwt. 
 Maar in de mensen wilt Gij wonen 
 met hart en ziel aan ons getrouwd.  
 

 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 waar ook ter wereld mensen zijn. 
 Blijf zo genadig met ons bezig, 
 tot wij in U volkomen zijn.  
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Woord van welkom 
 
Bemoediging 
 

   V Onze hulp is in de Naam van de Heer 
  A Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
  V De genade van onze Heer Jezus Christus,  

de liefde van God en de gemeenschap van de heilige 
Geest zij met u allen. 

            A  en ook met u 
 
 
 

Roepen tot de heilige Geest 
 
V Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon 

onder ons. 
Koor: Veni Sancte Spiritus! 
 
V Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder 

christenen. 
Koor: Veni Sancte Spiritus! 
 
V Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te 

verwelkomen. 
Koor: Veni Sancte Spiritus! 
 
V Geest van meeleven, doe in ons een houding groeien 

van respect tegenover allen die wij ontmoeten. 
Koor: Veni Sancte Spiritus! 
 
V Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze 

zoektocht naar eenheid hindert. 
Koor: Veni Sancte Spiritus! 
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Vragen om vergeving en verzoening 
 
 Kyrië (Taizé 10) 

 
 

V Vergeef ons, Heer, voor fouten, wandaden en 
wantrouwen tussen christenen  
van verschillende kerken en tradities. 

A Kyrie eleison! 
 
V Vergeef ons Heer, dat wij soms eerder in het duister 

blijven dan dat we de weg van het licht zoeken; want 
U, Heer, bent het enige ware Licht. 

A Kyrie eleison! 
 
V Vergeef ons, Heer, ons gebrek aan geloof en ons falen 

om mensen met hoopvolle verwachting  
en echte liefde te zijn. 

A Kyrie eleison! 
 
V Vergeef ons Heer, als wij anderen pijn, moeite of angst 

hebben bezorgd. 
A Kyrie eleison! 
 
V Vergeef ons, Heer, als wij ons afsluiten en onverschillig 

blijven, in plaats van ons gastvrij te openen voor anderen, 
met name voor vreemdelingen en vluchtelingen. 

A Kyrie eleison! 
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V Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en 
groot is zijn trouw. Zoals de hoge hemel de aarde 
overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 
Zo ver als het oosten is van het westen, 

       zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
     (Psalm 103, vers 8 en 11-12) 

A Amen. 
 
 

Loflied – Koor “Ik zal er zijn” 
 

Als je eenzaam bent of in het duister, 

denk dan aan mij en roep mijn naam. 

Als geen mens je kent en niemand luistert 

zelfs als je fluistert, zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan. 

 

Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen ik zal er zijn. 

Als een ster in donk’re nachten zal ik wachten. 

Ik zal er zijn. 

 

Wees niet bang voor de stilte om je heen. 

Wees niet bang ik laat je nooit alleen. 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen. Ik zal er zijn. 

 

Drukt de hele wereld op je schouders 

en zorgen spoken door je hoofd, 

er is iemand die je kunt vertrouwen die van je houdt  

en die echt in jou gelooft. 

 

Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen ik zal er zijn. 

Als een ster in donk’re nachten zal ik wachten. 

Ik zal er zijn. 
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R O N D O M  HE T  W O O R D   
 

Luisteren naar het Woord van de levende God 
 
V Vader in de hemel, open ons hart en onze geest voor uw 

Woord 
A Uw woorden zijn geest en leven! 
 
V Maak dat wij toegroeien naar elkaar,  

in eenheid en liefde. 
A Uw woord is een lamp voor onze voet! 
 
 

Lezing Handelingen 27 vers 18 - 28 vers 10 
 
       L  Dit is het woord van de Heer. 
       A  Wij danken God die ons redt en geneest. 

 
 
Zingen: BALADE VAN PAULUS OP MALTA –  
          tekst: Gerard van der Brug / melodie: ‘Beveel gerust u wegen ‘Liedboek 904 
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Maar Paulus kreeg een uitstel, 
een barre winter lang: 
een storm bracht hem naar Malta. 
Na donk’re uren – bang 
zijn leven te verliezen 
aan onbekende kust –  
lieten de boze machten 
hem eindelijk met rust. 
 
Hij predikte Gods woorden 
van vrede en van heil. 
Maar toen de lente aanbrak, 
ging hij weer onder zeil 
om trouw te gaan volbrengen 
wat God van hem verwacht: 
de weg die door het donker 
het licht vind na de nacht. 
 
In Rome kwam zijn einde, 
voor Malta nieuw begin. 
Een nieuwe tijd ontwaakte 
tegen het duister in. 
Op Malta bracht hij ’t leven 
in Gods genadig licht. 
In Rome moest hij sterven, 
zijn oog op God gericht. 
 
Wij leven in de sporen 
van mensen zoals hij. 
Wij gaan gebaande paden 
en wand’len daarop vrij. 
Zijn leven kwam ten einde; 
in ons bloeit het weer op. 
Zo zet God ook ons leven 
genadig op de kop. 
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Lezing: Psalm 107  vers 1 – 3, 8-9, 19-22, 28 – 31 
 

Refrein: A: De Heer heeft ons gered uit de machtige golven 
          1 ‘Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.’ 

2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost, die Hij verloste uit 
de greep van de angst, 

3 bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, 
uit het noorden en het zuiden. 

Refrein: A: De Heer heeft …… 
 

8 Laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan 
mensen verricht, 

9 wie dorst had, gaf Hij te drinken, wie honger had,  
volop te eten. 

Refrein: A: De Heer heeft …… 
 

19 Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –  
    Hij heeft hen gered uit vele gevaren, 
20 Hij zond zijn woord en genas hen,  
    ontrukte hen aan het graf. 

Refrein: A: De Heer heeft …… 
 

21 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,  
    om zijn wonderen aan mensen verricht, 

         22 laten zij Hem dankoffers brengen, 
       juichend zijn daden bezingen. 
Refrein: A: De Heer heeft …… 
 

28 Ze riepen in hun angst tot de HEER –  
    Hij leidde hen weg uit vele gevaren, 
29 Hij bracht de storm tot zwijgen, de golven gingen liggen. 
30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,  
    Hij bracht hen naar een veilige haven. 

Refrein: A: De Heer heeft …… 
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31 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,  
    om zijn wonderen aan mensen verricht, 

   32 Hem hoog verheffen als het volk bijeen is, 
       Hem loven in de kring van de oudsten. 
Refrein: A: De Heer heeft …… 
 
 

Koor: “Kom licht” 
 

Kom licht van het noorden de poolnacht verdrijven, 

kom over de vlakten van ijzige sneeuw, 

kom licht in de harten opdat wij ontdooien: 

we worden weer mensen van vlees en van bloed. 

 

Kom licht van het zuiden met tropische hitte, 

met kleuren en klanken van zwarte muziek, 

kom licht in de voeten opdat wij bewegen 

en dansend weer worden een feestelijk volk. 

 

Kom licht van het westen in kluizen verborgen, 

kom over de welvaart die koud maakt en kil, 

daal op onze hoofden in vurige tongen, 

opdat wij weer worden van binnenuit mens. 

 

Kom licht van het oosten van Jezus Messias, 

dat woord van de oorsprong een eeuwigheid lang, 

kom in ons geheugen opdat wij aldoende, 

dat woord niet vergeten van vlees en van bloed. 

 

Kom licht van het noorden, zuiden, westen, oosten: KOM LICHT!! 
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Evangelielezing: Marcus 16 vers 14 – 20 
 

Zingen: Alleluja (Taizé 7) 

 
14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij 
verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden 
geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was 

opgewekt. 
15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder 

schepsel het goede nieuws bekend. 
16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden 

gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 
17 Degenen die tot geloof 

zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam 

zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 
18 met 

hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal 
dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de 
handen op te leggen.’ 
19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel 

opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 
20 En zij gingen op 

weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en 
zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. 

 
v  Dit is het woord van de Heer 
A  Lof zij U, Heer Jezus Christus; U bent het goede nieuws! 

 
Zingen: Alleluja (Taizé 7) 
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Overweging  
 
 
 
Koor: “Voorbij je eigen grens” 
Ik vaar op een rivier. De wind striemt in de regen. 

Ik wil wel verder gaan. De stroming houdt mij tegen. 

 

Tegen de wind voel ik de kracht, 

de kracht om vol te kunnen houden. 

een kracht van binnen uit, waarop ik mag vertrouwen. 

 

Ik ben een man alleen, gebukt onder het leven. 

Niemand lijkt in staat mij hoop te kunnen geven. 

 

Tegen de druk voel ik de kracht, 

de kracht mijn leven te ontvouwen: 

een kracht van binnen uit, waarop ik mag vertrouwen. 

Ga op weg naar binnen, daar vind je de Heilige Geest. 

Ontvang de kracht om te beminnen. 

Zoek de geest in ieder mens, ga op weg voorbij je eigen grens. 

 

Ik ben een vrouw op reis. Ik kom in arme landen 

waar kinderen op de vlucht hun toekomst zien verzanden. 

 

In tegenslag voel ik de kracht,  

de kracht hun toekomst op te bouwen: 

een kracht van binnen uit, waarop ik mag vertrouwen. 

Ga op weg naar binnen, daar vind je de Heilige Geest. 

Ontvang de kracht om te beminnen. 

Zoek de geest in ieder mens, ga op weg voorbij je eigen grens. 

 

 

 
 



 

 

13 

 

BELIJDEN , BIDDEN EN GEVEN  
 

Samen belijden 
 

L Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus,  
        belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God: Vader, Zoon 

en heilige Geest. 
 

A Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  
 Schepper van hemel en aarde, 

van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader vóór alle tijden,  
God uit God, Licht uit Licht,  
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet geschapen,  
één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden; 
die om ons mensen en om ons behoud  
is neergedaald uit de hemel 
en vlees is geworden door de heilige Geest,  
uit de maagd Maria en mens is geworden, 
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,  
geleden heeft en begraven is, 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 in één heilige, katholieke en apostolische Kerk.  
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden 
en het leven in de wereld die komt.   Amen. 
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Samen bidden 
 

V Wij alleen zijn niet opgewassen tegen de 
stormen van het leven. Een boot gaat pas 
vooruit wanneer wij allen samen roeien. 
Gezien de moeilijkheden erkennen wij de 
noodzaak om samen te werken en onze 
krachten te bundelen. Laten we bidden. 

 
L Genadige God, genees de pijnlijke herinneringen van het 

verleden die onze kerken diep hebben verwond en die 
ons nog steeds van elkaar afhouden. 

A Verhoor ons gebed om Verzoening 
 
De éerste roeispaan  
 
L Genadige God, leer ons koers te houden, gericht op 

Christus, het ware Licht. 
A Verhoor ons gebed om Verlichting. 
 
De tweede roeispaan  
 
L Genadige God, versterk ons vertrouwen in uw 

voorzienigheid, wanneer wij ons overweldigd voelen 
door de stormen van het leven. 

A Verhoor ons gebed om Hoop 
 
De derde roeispaan  
 
L Genadige God, transformeer onze gescheidenheid in 

harmonie en ons wantrouwen in wederzijdse acceptatie. 
A Verhoor ons gebed om Vertrouwen. 
 
De vierde roeispaan  
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L Genadige God, geef ons de moed om de waarheid te 
spreken in rechtvaardigheid en liefde. 

A Verhoor ons gebed om Kracht. 
 
De vijfde roeispaan  
 
L Genadige God, breek de zichtbare en onzichtbare 

barricades af die ons tegenhouden welkom te heten aan 
onze zusters en broeders die in gevaar of nood zijn. 

A Verhoor ons gebed om Gastvrijheid. 
 
De zesde roeispaan  
 
L Genadige God, verander onze harten en de harten van 

onze christelijke gemeenschappen, opdat wij 
werktuigen mogen zijn van uw genezing. 

A Verhoor ons gebed om Bekering. 
 
De zevende roeispaan  
 
L Genadige God, open onze ogen om de hele schepping te 

zien als een gave van U, en open onze handen om de 
vruchten van uw schepping te delen in solidariteit. 

A Verhoor ons gebed om Vrijgevigheid. 
 
De achtste roeispaan  
 
V Dit alles bidden wij ook voor de kerken en de overheid 

op Malta: om verzoening en verlichting, hoop en 
vertrouwen, bekering en kracht, gastvrijheid en 
vrijgevigheid. 
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Het Gebed van de Heer 
Zingen: Borculose Bundel 74 

          t. Aaldert van Weelden m: Abba Vader  

 
 

Onze Vader hemelshoog, heilig is uw naam. 
Laat ons hier die naam ter eer leven naar uw wil. 
Dat die wil geschiede Heer, zoals bij U, zo op aarde. 
Waar uw wil is, is een weg naar uw koninkrijk. 
 
Geef dat hier op aarde, Heer, ieder kan bestaan, 
door te delen met elkaar wat uw aarde geeft. 
Dankend voor ons daag'lijks brood willen wij breken en delen, 
want zo ging de Heer ons voor in gebed en werken. 
 
Heer, vergeef ons onze schuld als wij U dat vragen, 
zullen wij op onze beurt anderen verdragen. 
Zijn wij met onszelf alleen, lopen wij vast in bekoring. 
Blijf daarom steeds om ons heen,  
redt ons Heer, van het kwade. 
 
Want van U, Heer, is het rijk, uw heerlijkheid, onze glorie. 
Niets ooit aan uw macht gelijk, Vader, U de victorie. 
 
 

Vredegroet 
 

V Het volk van Malta heeft Paulus en zijn metgezellen 
verwelkomd met buitengewone vriendelijkheid. 
Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede delen die 
Christus ons gegeven heeft. 
 
 

Inzameling van gaven  
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Koor: “Als rennen geen zin meer heeft” 
 
Als rennen geen zin meer heeft, dan zal ik naast je staan, 
ben je nooit alleen, als het voor vluchten te laat is. 
En de goden vallen aan.  
Als het uur van de strijd is gekomen 
en als alles je af wordt genomen, dan kom ik en vecht met je mee. 
 

Stil zal ik zijn.  
Stil en onzichtbaar als de zon in de wolken 
die ieder moment weer verdwijnt. 
Stil zal ik zijn.  
Maar als je me nodig hebt, als je me nodig hebt, 
zal ik er altijd zijn. 

 
Als je wereld omver valt dan rapen we haar op. 
En dan help ik je net zolang bouwen 
tot je klaar bent en vol van vertrouwen. 
Tot dan ga ik echt nergens heen. 
 

Stil zal ik zijn.  
Stil en onzichtbaar als de wind die gaat liggen, 
totdat je je vleugels weer spreidt. 
Stil zal ik zijn.  
Maar als je me nodig hebt, als je me nodig hebt, 
zal ik er altijd voor je zijn. 

 
Als je roeit en je zoekt en je kijkt, 
als er nergens een uitweg verschijnt, 
als de golven zo hoog zijn 
dat het land in de verte in het kolkende water verdwijnt. 
 
En het licht van de zon en de maan 
dreigt voor eeuwig ten onder te gaan. 
Voel je geen grond onder je voeten, 
pak dan mijn hand en ik zorg dat je stevig zult staan. 

 
Als rennen geen zin meer heeft, zal ik naast je staan. 
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Z E N D I N G  EN Z E G E N   
 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Liedboek 416) 
 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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V Wij worden allemaal uitgezonden om het goede nieuws te 

verkondigen. Wij zijn samengekomen als christenen en 
daarom als medeleerlingen. Als wij verlangen naar 
christelijke eenheid, laten wij ons dan opnieuw voornemen 
ons in te zetten voor dit gemeenschappelijk doel. 

(Moment stilte voor persoonlijk gebed) 

 
 Moge God de Vader, die ons uit de duisternis heeft 

geroepen naar het licht, ons maken tot ware dragers van 
Gods Licht. 
 

 Moge God de Zoon, die ons door zijn kostbaar bloed heeft 
verlost, ons de kracht geven zijn voorbeeld na te volgen en 
anderen te dienen. 
 

V Moge God de heilige Geest,  
die Heer is en het Leven geeft,  
ons sterken de schipbreuken van het leven te doorstaan en 
de kusten van het heil te bereiken. 
 

V Moge de almachtige en barmhartige God, 
Vader, Zoon en heilige Geest, ons 
zegenen en beschermen, nu en altijd. 

V Laten wij allen van hier heengaan, 
om het wonder van Gods liefde bekend te maken. 

 
A      
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