Oecumenische viering
16 januari 2022, 10.00 uur
Via livestream – www.oosterkerk.nl
Op zondag 16 januari aanstaande, in de Week van Gebed voor de
eenheid, vindt in de Oosterkerk een oecumenische viering plaats.
Alle kerken zijn daarbij welkom. Het thema is aangereikt door de
Raad van Kerken: ‘Licht in het duister’. Er zal gecollecteerd worden
voor Amnesty International.
De viering is voorbereid door voorgangers uit de Thomas à
Kempisparochie, de Oosterkerk en de Lutherse Kerk. Zangers uit
de Oosterkerk en de Lutherse Kerk zingen mee. Het Arwen
Ensemble werkt mee aan de viering: Mariska van der Vaart (fluit)-Karin Vrieling (klarinet)-Simone
Colicchia (accordeon). De organist is Leo van den Boomgaard
De Week van Gebed is van zondag 16 januari tot en met zondag 23 januari 2022. Op verschillende
plaatsen in de stad zullen (zo mogelijk) bijeenkomsten zijn in dit kader. Het materiaal t.b.v. deze
week is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare
gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de
dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels
licht nodig om de volken daar te leiden.
In deze week bidden we voor de eenheid onder christenen, en voor licht voor de mensheid. Opdat de
Geest onze harten verandert en wij kunnen schijnen als licht in het duister.
De Oecumenische viering wordt via een livestream uitgezonden met een beperkt aantal
medewerkers in de kerk. De livestream begint om 10.00 uur, en vindt plaats in de Oosterkerk aan de
Bagijnesingel. Later kunt u deze livestream ook bekijken.
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Openingswoorden
Lied 217 ‘De dag gaat open ‘ 1, 3
Gebed
Lied Psalm 8c – gezongen
Lezing Efeziërs 5, 8-14
Lied 970 ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht’ – over eenheid van Christenen. 1, 2, 3
Overdenking
Muzikale meditatie: The Bellringer – Marion Holland, door Arwen Ensemble
Afkondigingen
Gebeden. Dankgebed, voorbeden met responsie 921 ‘Christe, lux mundi’, stiltegebed en Onze Vader
Slotlied: 528 ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’ 1, 3, 4
Zending en zegen
Muziek Musical Chairs – Marion Holland, door Arwen Ansemble

