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 Thema en 
teksten Jezus  

Christus,  
onze hoop

Ook te midden van de 
ergste ellende komen 
wij over de hele wereld 
bij elkaar om Jezus na 
te volgen, die ons hoop 
geeft.

Klaagliederen 3:21-26
Psalm 62
Marcus 2:1-12
Efeziërs 1:15-19

Op de doperse 
gemeenschapszondag 
wereldwijd kunnen doperse 
gemeenten over de hele 
wereld:
• samen weeklagen om 

de pijn en het lijden van 
gemeenten, omdat wij 
uit ervaring weten dat 
God trouw is;

• elkaar naar Jezus 
brengen om genezing 
en hoop, zoals de 
verlamde man door 
vrienden naar Jezus 
werd gebracht;

• voor elkaar bidden, 
zoals Paulus voor de 
gemeente te Efeze 
gebeden heeft.

a. Thema:   b. Waarom dit thema: c. Bijbelteksten:1 d. Het verband tussen het 
 thema en de Bijbelteksten:

  
Gebed- 

sverzoeken
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Felipe Gonzalia

a. Gebeden van leden van MWC in Canada and de VS
•  Canada en de VS zijn samenlevingen waar veel 

culturen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld, in de stad 
Toronto worden er ongeveer 200 talen gesproken, en 
in New York City ongeveer 800. De diversiteit van deze 
buurten kunnen aanleiding geven tot zowel angst als 
vreugde. Bij volgelingen van Jezus Christus gaat het 
evangelie nationaliteit, taal, cultuur en etniciteit te 
boven. Laten wij God danken dat ‘de redding komt van 
onze God’ (Openbaring 7:10 NBV)

•  De 10 nationale mennonieten- en broeders-in-
Christus-gemeenschappen in Canada en de VS die 
lid zijn van MWC geven ieder op de eigen manier 
gestalte aan het evangelie van Christus bij de unieke 
uitdagingen die de eigen omgeving stelt. Bid voor 
deze zusters en broeders die hun buurten dienen in 
de naam van Jezus Christus en in de kracht van de 
heilige Geest.

• Bid dat de politieke en maatschappelijke verschillen 
binnen de gemeenten overwonnen kunnen worden 
door het gemeenschappelijke verlangen om Jezus na 
te volgen. 

b. Gebeden uit  MWC
•  Dank God dat dopers wereldwijd boven verschillen 

van taal en cultuur uit verenigd zijn in het geloof in het 
koninkrijk van God.

• Dank God voor de netwerken die aan het groeien 
zijn binnen de MWC-familie, namelijk in de zending, 
diaconie, gezondheid, vrede en onderwijs

• Bid voor Algemeen Secretaris César Garcia van MWC 
en voor Noord-Amerikaanse vertegenwoordiger Gerald 
Hildebrand in hun leiding en dienst aan de gemeenten 
in Canada en de VS en in de hele wereld. 

Voorbereid door de 
gemeenten van MWC 
in Canada en de VS 
voor 19 januari 2020
of een andere dag die de 
gemeente uitkomt.

Doperse gemeenschapszondag wereldwijd
Materialen voor de eredienst
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Gezien het feit dat zowel Canada als de VS landen zijn 
met veel immigranten uit andere plaatsen, wordt er 
dan ook gebruik gemaakt en genoten van liederen uit 
de hele wereld. 

Uit het MWC International Songbook 2015:
#30 Abre Mis Ojos/Open My Eyes
#45 Hey Ney Yana/Respect for Creation
#4 Kwake Yesu Nasimima/
 My Hope Is Built on Nothing Less (I)
#5 Jesu Alike Ndi Bbwe Lyangu/
 My Hope is Built on Nothing Less (II)
#37 O Ma Joie et Mon Espérance/
 In the Lord I’ll Be Ever Thankful*
#20 Sari Srishti Ke Malik Tumhi/
 All Praise to the God of Creation 

* Dit lied is te vinden in Liederen en gebeden uit Taizé 
(1994), Nr. 9, als ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’; 
er is ook een tekst in het Fries bij. (-lp)

Teksten en muziek online beschikbaar:
I Know Whom I Have Believed
In Christ Alone (My Hope Is Found) [ 
Melodie themalied MERK 2018]
Jesus, Be the Center
Jesu, Tawa Pano (Jesus We Are Here)
So Lange Jesus Bleibt (The Lord Is King)

Liederensuggesties door de vertaler:
Uit het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk: 62, 
207, 213, 216, 360, 416, 425, 534, 630, 706, 800, 833, 
880, 885, 900, 906, 910, 915, 978, 1003, 1005, 1014
Uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow: 2, 5, 21, 40.

• Veel gemeenten in Canada en de VS maken 
iedere zondag gebruik van beelden om 
verdieping aan de eredienst te brengen: 
foto’s op de liturgie, spandoeken van textiel 
aan de muren, symbolische objecten op 
de tafel vooraan en dia’s op een scherm 
geprojecteerd.

• Voorstellen uit de Bijbelteksten voor 
beelden van hoop: zonsopgang, regenboog, 
ontkiemende zaden, weggegooide krukken, 
schatkist.

• Zie Verdere resources voor foto’s.

• MWC nodigt gemeenten uit om op de AWFS 
een bijzondere collecte te houden voor onze 
doperse gemeenschap wereldwijd. Leden 
kunnen gevraagd worden de kosten van ten 
minste één lunch in hun buurt te doneren als 
een manier om na te denken over de collecte. 
Daarmee worden de netwerken en resources 
in onze wereldwijde geloofsgemeenschap 
MWC ondersteund. Eén lunch te betalen is 
een bescheiden manier om God te danken en 
de doorgaande dienst  aan God door  MWC te 
ondersteunen.

www.mwc-cmm.org/awfs

a. Meer 
resources 
in deze 
materialen

b. Verdere resources online 
beschikbaar:

• Voorstellen 
voor de orde 
van dienst 
van de 
kerkdienst 
en voor de 
zegenbede 
(p. 3)

• Gebeden (p. 5)
• Bijbelse achtergronden voor de 

preek (p. 6)
• Getuigenissen uit Canada en de 

VS (p. 11)
• Culturele ideeën uit Canada en de 

VS (p. 16)
• Ideeën voor de kinderdienst (p. 17)
• Verdere resources (p. 18)
• Foto’s (inclusief alle foto’s in deze 

materialen)
• Video’s
• Posters
• Voorbeelden voor het liturgie-

boekje

Contact Information:   
Gerald Hildebrand, MWC North America Regional Representative, geraldhildebrand@mwc-cmm.org

Lisa Carr-Pries, MWC Executive Committee member from Canada

Bill Braun, MWC Executive Committee member from the USA

  
Voorstellen 

liederen

3  Visuele 
materialen
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 Collecte5  Verdere 
resources 

in deze 
materialen 

en online
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Jeffrey Djong

https://mwc-cmm.org/article/world-fellowship-sunday
mailto:geraldhildebrand%40mwc-cmm.org%20?subject=AWFS
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Voorstellen voor de liturgie van de eredienst en voor de zegenbede

Aanvang door een responsoriale litanie

Voorganger: Alleen God is ons heil en eer. Hij is 
onze schuilplaats, en onze zekere Rots.

Gemeente: Wij wachten stil op God,  
want in hem is onze hoop,  
onze Rots en ons Heil.

Voorganger: O mijn volk, vertrouw op God te allen 
tijde. Stort uw hart bij hem uit, want hij is onze 
schuilplaats.

Gemeente: Wij wachten stil op God,  
want in hem is onze hoop,  
onze Rots en ons Heil.

Voorganger: Hoog of laag – wij allen zijn nietig voor 
hem. Als wij op de weegschaal gelegd worden, zijn 
wij lichter dan een zucht.

Gemeente: Wij wachten stil op God,  
want in hem is onze hoop,  
onze Rots en ons Heil.

Voorganger: Streef niet naar rijkdom door afpersing 
of diefstal. En als je rijker wordt, laat dat niet je 
leven beheersen.

Gemeente: Wij wachten stil op God,  
want in hem is onze hoop,  
onze Rots en ons Heil.

Voorganger: God heeft duidelijk gesproken – vele 
malen hebben wij dat gehoord. Aan u, o God, is de 
macht; uw liefde, o God, is onuitputtelijk.

Gemeente: Wij wachten stil op God,  
want in hem is onze hoop,  
onze Rots en ons Heil.

Gerald Hildebrand, MWC regionale vertegenwoordiger, 
Winnipeg, Manitoba, Canada

Samenkomen:

Aanvangswoorden
Onze ziel wacht in stilte;
   onze hoop is op God
   onze rots
   ons heil
   onze schuilplaats.
   Wij zullen niet wankelen.
In dit uur 
   storten wij ons hart uit
   omdat wij op de standvastige liefde van God 

vertrouwen.

Joanna Harader, predikant, Peace Mennonite Church, 
Lawrence, Kansas, VS, https://spaciousfaith.com/

Aanvangswoorden
Jezus, hier zijn we.
Wij zijn hier samen  op deze plaats die gewijd is aan 

eredienst en gebed.
Wij zijn hier om naar uw stem te luisteren en uw 

kracht te ervaren.

Jezus, hier zijn we.
Wij zijn hier samen met de menigte van uw 

volgelingen de wereld over.
Wij danken u voor de zusters en broeders die overal 

bijeen zijn in kerken en kapellen en huizen in steden 
en dorpen.

Samen met hen komen wij rondom uw woord om te 
horen wat de Geest zegt tot de gemeenten.

Jezus, hier zijn we.
Samen met de apostel Paulus in zijn brief aan de 

Efeziërs bidden wij dat de ogen van ons hart open 
mogen gaan opdat wij zullen kennen

   de hoop waartoe u ons geroepen heeft, 
   de rijkdom van onze zalige erfenis als uw geheiligd 

volk,
   en de weergaloze grote kracht die werkzaam is in 

ons die geloven.

James Schellenberg,  predikant, Douglas Mennonite 
Church, Winnipeg, Manitoba, Canada

https://spaciousfaith.com/ 
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Zegen

Zegenbede
Terwijl wij deze plaats van eredienst verlaten, 
vanuit reflectie en gebed, laat ons gaan met de 
zegenwoorden waarmee Paulus zijn brief aan de 
gemeente te Efeze afsluit: (6:23-24) 

Vrede zij met de broeders en zusters, en 
liefde en geloof, van God, de Vader, en 
van Jezus Christus, de Heer. Genade en 
onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer 
Jezus Christus liefhebben. (NBV)

James Schellenberg, pastor,  
Douglas Mennonite Church, Winnipeg,  

Manitoba, Canada

Zegenbede
Terwijl wij van hier uitgaan om de vreugdes en 
uitdagingen van de komende week tegemoet te 
gaan, denk eraan dat Christus alleen onze  
hoop is.

De trouwe liefde van God houdt nooit op;  
zij is onuitputtelijk!  
De barmhartigheid en genade van God  
is elke morgen nieuw!  
Groot is uw trouw, o God!

Ga dus de week in met moed en vreugde.  
Stel je vertrouwen op God en wacht geduldig 
tot hij handelt.  
Want God is goed voor allen die hem zoeken; 
en de liefdevolle aanwezigheid van God gaat 
met ons mee.

Gerald Hildebrand, MWC regionale 
vertegenwoordiger, Winnipeg, Manitoba, 

Canada

Zegenbede
Moge God onze geest open doen gaan voor 
zijn aanwezigheid,  
opdat wij hem werkelijk zullen leren kennen;

Moge God de ogen van ons hart openen 
opdat wij de hoop die hij aanbiedt kunnen 
ervaren;  
en mogen wij tot inzicht komen over de volle 
omvang van de kracht van God in ons leven –
dezelfde kracht die Jezus Christus uit de dood 
gewekt heeft,  
en hem aan de rechterhand van God heeft 
geplaatst.

Christine Longhurst, wetenschappelijk assistent 
Muziek en Eredienst, Canadian Mennonite 

University,Winnipeg, Manitoba, Canada,  
https://re-worship.blogspot.com

Intrede Matt Plett in de Prairie Rose Evangelical Mennonite 
Church, in Manitoba, Canada.

Foto: Daphne Reimer

Translation: Lydia Penner, The Hague, Netherlands.

https://re-worship.blogspot.com

