
Oecumenisch viering  24 januari 2021, 10 uur  

“Blijf in mijn liefde” in de St Jan, zuidbuurt. 

Voorgangers: Margreet Onderwater en Ds. Gea Smit-De 

Groot, organist Ben Veldstra. vanuit de St.Jan. 

Life te volgen op www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar St Jan) 

Openingslied  ‘Mogen allen één zijn’ 

Refrein:  Mogen allen één zijn Vader, 

                zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben: 

                mogen zij ook één zijn in ons,  

                opdat de wereld geloven in Mij. 

1. Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden 

voor het één geloof in uw naam, 

de naam, die Gij aan Mij verleent 

opdat hij door hen  bemind mogen zijn. Refrein 

 

2. Heilige Vader, tot U kom ik weder: 

doch wijl ik nog bij hen verblijf, 

spreek Ik tot hen uw vreugdewoord 

opdat heel mijn vreugd’ in hen moge zijn Refrein  

 

3. Heilige Vader, ik bid voor allen, 

die ooit zullen luist’ren naar hen 

en blij geloven in uw Woord: 

ook zij wezen één, en één zoals Wij. Refrein 

 

Bemoediging en groet 

V. de genade van d Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met 

de Heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13v 13) 

A. en ook met u. 

 

Woord van welkom vanuit de Raad van Kerken 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Kyrie 

Lofprijzing: 

V. U die ons roept om U te loven hier op aarde: Gloria aan U 

L  Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken 

     Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen 

     Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand 

     Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid 

V. U die ons roept om U te loven hier op aarde: Gloria aan U 

L . Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen 

     Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt is 

     Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening 

     Wij zingen uw lof te midden van leven en dood 

     Waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren. 

V. U die ons roept om U te loven hier op aarde: Gloria aan U 

 

Psalm 103e Bless the Lord 

 

 

Gebed bij opening van de Schriften 

 

1e Lezing: 1 Korintiërs 1: 10-13 

Broeders en zusters, in naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om 

allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw 



overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk 

verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat 

de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollo’s, een derde: ‘Ik van 

Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms 

voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 

 

Lied 791: 1, 2, 4 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 

als Uw Woord van het begin. 

Liefde wil ons overkomen, 

als geheim en zegening. 

2. Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

3. Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, 

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

4. Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft, 

over ons: wil ons genezen, 

bron van Liefde, Liefde zelf. 

 

Evangelielezing: Johannes 15: 1-17 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij 
die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 
snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik 
tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de 
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht 
dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij 
kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en 



verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 
verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 
wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, 
zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als 
je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te 
geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik 
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan 
jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik 
heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. 
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.  Dit draag ik jullie op: heb 
elkaar lief. 
 

Verkondiging 

Symbool: De zichtbare eenheid van Christenen 

Stilte 

Voorbeden, Stil gebed 
 
L. God van liefde, door Christus zegt U ons: jullie hebben niet Mij, maar Ik heb 
jullie gekozen, U zoekt ons, U nodigt ons uit uw vriendschap te ontvangen en 
daarin te blijven.  
Help ons om nog dieper op uw uitnodiging in te gaan en te groeien in een leven 
dat steeds completer is. 
 

V.  God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop 
 
L. God van liefde, U roept ons om U te loven hier op aarde en elkaar te 
verwelkomen als een genadegave van U.  
Dat uw liefdevolle blik, die op ieder mens rust, ons zal openen om elkaar te 
accepteren zoals wij zijn. 
 

V.  God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop 
 

L. God die bijeenbrengt, U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus.  



Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven, in onze afzonderlijke 
gemeenschappen en oecumenische bijeenkomsten. 
Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren wie U bent. 
 

V.  God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop 
 

L God van de ene wijngaard, U roept ons op in uw liefde te blijven, in alles wat 
we zeggen en doen. Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid, die liefde 
mogen weerspiegelen, thuis en waar wij werken. Dat we de weg bereiden naar 
elkaar, spanning wegnemen en rivaliteit overbruggen. 
 

V. God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop 
 
L Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 
Onze Vader 
God van ons, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde, 
Uw naam zal bij ons kostbaar blijven, 
niet  misbruikt in gevechten van volk tegen volk, 
van mens tegen mens. 
Alleen zo willen wij uw naam doorgeven: 
in gerechtigheid, van mens tot mens, 
van land tot land, over heel de wereld. 
Laat komen uw rijk, een rijk waar wij allen zullen vasthouden 
aan een toekomst van gelijkheid, geluk en vrede. 
Laat gebeuren hier in ons midden 
wat wij probeerden uit te stellen tot in de verre hemel. 
Geef ons vandaag zoveel inzicht, 
dat wij werkelijk weten wat ons tot vrede strekt. 
Leid ons uit de bekoring van ontkenning, 
uit onze verslaving aan onverschilligheid. 
Verlos ons van het kwade, 
van ons gebrek aan geloof en vertrouwen. 
Bevestig het werk van onze handen, 
en maak ons mensen van vrede. 
Amen. 

 
Aankondiging van de gaven 
 
Zegen  

V. Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! 



Blijf in zijn liefde, ga de wereld in en draad de vruchten van zijn liefde uit. 

L/A. Moge de God van hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede van 

het geloof. Zodat wij overvloedig mogen zijn in de hoop, door de kracht 

van de Heilige Gees. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen 

 

Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’, op de melodie van ‘Land of Hope and Glory’ 

1. Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Aan uw dagelijks leven, 

uw gezin, uw werk, 

wilt u daaraan geven, 

dan bent u Gods kerk. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

 

2. Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden, 

samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, 

vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden, 

Christus bij u thuis. 

Ga nu heen in vrede, 

ga en maak het waar. 

 

Icco (Prot.) en Cordaid (RK) zijn deze maand samen gegaan, onder de naam 

Cordaid. 

Een mooiere wereld begint met omkijken naar elkaar. Cordaid helpt, juist in de 

moeilijkste gebieden. Wij geloven in een wereld waarin mensen de kans krijgen 

om zich uit armoede te ontworstelen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden. 



1,6 miljard mensen leven in moeilijke omstandigheden. Net als wij, willen zij 

een veilig en menswaardig bestaan met onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, 

werk en natuurlijk voedsel en water. 

Daarom pakken we de oorzaken van deze problemen aan. Door te werken aan 

goed onderwijs, betere gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en noodhulp 

tijdens de grootste rampen, geven we mensen een eerlijke kans. Zo kunnen zij 

uiteindelijk niet alleen zichzelf, maar ook hun gemeenschap vooruithelpen.   
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https://www.cordaid.org/nl/thema/onderwijs/
https://www.cordaid.org/nl/thema/gezondheidszorg/
https://www.cordaid.org/nl/thema/werk-en-inkomen/
https://www.cordaid.org/nl/thema/noodhulp/

