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Oecumenische viering op de zondag van de eenheid 
Zondag 17 januari 2021 in de prot. kerk te Wehl

Thema: BLIJF IN MIJN LIEFDE

Met medewerking van:
voorgangers: diaken Theo Reuling ofs, ds. Helma van Loon, Thea Rensen en Margreet Dorleijn 
koor: Maja Stouten, Nelleke Hendriksen en Atie Stern van Laudate o.l.v. Els van den Nouland
orgel/piano: Maarten Barneveld

Muziek

Welkom en mededelingen

Openingslied: LB 283

1 In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.

4 Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons me

Groet:
V De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God 

en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen 
A En ook met u.

Inleiding
 
Gebed

Lofzegging
A U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan U!

Lied: Laudate omnes gentes (LB 117d)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
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EERSTE WAKE: In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon

Psalm Psalm 103d (uit het Liedboek, gesproken)
A Barmhartige Heer, genadige God.
V Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen die geloven.
A Barmhartige Heer, genadige God.
V Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af werpt Hij al onze zonden.
A Barmhartige Heer, genadige God.
V Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde
A Barmhartige Heer, genadige God.
V Mensen, – hun dagen zijn als het gras,

zij bloeien als bloemen in het open veld;
dan waait de wind, en ze zijn verdwenen.

A Barmhartige Heer, genadige God.
V Maar duren zal de liefde van God

voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

A Barmhartige Heer, genadige God.

Lezing Johannes 15: 1-9
‘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.

Antwoordlied: Ubi Caritas (LB 568A)

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Gebeden
V 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.

A De vreugde van ons hart is in God.
V 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 we zijn.

A De vreugde van ons hart is in God.
V God die bijeenbrengt, U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus. 
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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.

A De vreugde van ons hart is in God.
V 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.

A De vreugde van ons hart is in God.

Eerste handeling: Samen stil zijn

Stilte: Ongeveer vijf minuten

Lied: Innerlijk licht

Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde ontvang.

TWEEDE WAKE: De zichtbare eenheid van christenen

Psalm Psalm 85B (uit het Liedboek, gesproken)

A Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.
V Gij koos, Heer het land tot het uwe, hebt de keer voor Jakob gebracht.

Herstel ons dan, God die ons heil zijt, doorbreek uw afkeer van ons.
A Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.
V Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid, 

gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar.
Dan wast waarheid op uit de aarde, reikt gerechtigheid neer van de hemel.

A Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.
V Overvloed geeft de Heer daarenboven: onze aarde draagt haar gewas.

De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan: reeds begon op de heerbaan haar loop.
A Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.

Lezing 1 Korintiërs 1: 10
Broeders en zusters, in de 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.

Lied: LB 968: 2

2 Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.
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Smeekbede:
V Heilige Geest, U schept en herschept de kerk op alle plaatsen. Kom en fluister ons het gebed in,

dat Jezus aan de vooravond van zijn lijden tot zijn Vader richtte: 'dat zij allen één zijn... opdat de
wereld zal geloven'.

A Heer ontferm U / koor: kyrië LB 301 a
V Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde, zodat alle verdenking,

minachting en misverstanden in de kerk mogen ophouden. Laat de muren die ons scheiden
vallen.

A Heer, ontferm U / koor: kyrië LB 301 a
V Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open voor vergeving en verzoening en

breng ons terug van onze dwaalwegen.
A Heer, ontferm U / koor: kyrië LB 301 a
V Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm van geest, zodat wij uw

onverwachte genade kunnen verwelkomen.
A Heer, ontferm U / koor: kyrië LB 301 a
V Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd worden om hun trouw aan

het evangelie nooit in de steek. Geef hen kracht en moed, en ondersteun wie hen helpen.
A Heer, ontferm U / koor: kyrië LB 301 a

Tweede handeling: Een teken van vrede delen met elkaar
V De Heer roept ons op om onderling één te zijn. Hij geeft ons zijn vrede en nodigt ons uit die te

delen. Laten wij een teken van zijn vrede met elkaar uitwisselen. Thuis kunt u wellicht iemand
een hand geven, maar hier in de kerk kiezen we voor een corona-proof gebaar, uiteraard.

DERDE WAKE: De eenheid van alle mensen en de hele schepping

Psalm Psalm 96 a (uit het Liedboek, gesproken)

A Zing een nieuw lied, alle landen.
    Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
V Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,

zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden, kondig zijn roem bij de heidenen aan.
Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: wild is de zee en tevreden het land.
Roep tot de volkeren: God is de koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.
Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: zie, uw verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom juichend uw koning, want Hij is nabij!

A Zing een nieuw lied, alle landen.
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

Lezing Openbaring 7: 9-12
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke
stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor
het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ Alle
engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de
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troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht
en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

Lied:  Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé)

Meditatie

Stilte

Voorbeden
V God van leven, U heeft ieder mens naar uw beeld en gelijkenis geschapen. Wij prijzen U voor het

geschenk van een veelheid aan culturen en volken, geloofsuitingen en tradities. Schenk ons de
moed om altijd op te staan tegen onrecht en haat op grond van ras, achtergrond, geslacht en
religie. Overwin in ons de angst voor mensen die niet hetzelfde zijn als wij.

A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
V Barmhartige God, U heeft ons in Christus laten zien dat wij één zijn in U. Leer ons om vanuit

deze eenheid in de wereld te leven, zodat het mogelijk is dat gelovigen met verschillende
achtergronden, in verschillende landen, naar elkaar kunnen luisteren en in vrede zullen leven.

A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
V Jezus, U kwam in de wereld en deelde in alles ons menszijn. U kent de moeiten van het leven en

de mensen die op zoveel verschillende manieren lijden. Beweeg ons door uw Geest van
ontferming om onze tijd, ons bezit en ons leven te delen met alle mensen die in nood verkeren.

A God van vrede, God van liefde, in U vinden wij hoop.
V Heilige Geest, U hoort de woede van uw gewonde schepping en de kreet van allen die lijden

onder de klimaatverandering. Leid ons naar een nieuwe manier van leven, opdat wij als deel van
uw schepping mogen leren om in harmonie te leven met alles wat U geschapen heeft.

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

derde handeling: Wij zijn geroepen om Gods genezende en verzoenende liefde uit te dragen. Dit
werk kan alleen maar vruchtbaar zijn als wij in God blijven, als ranken van de ware wijnstok Jezus
Christus. Hoe meer wij tot God naderen, hoe dichter wij ook tot elkaar zullen komen.
Dat gaan we hier nu uitbeelden. We gaan in een kring rond de kaars staan en lopen langzaam
richting de kaars. De kaars staat voor het centrum, voor Jezus. Bij hem willen we zijn. Hoe dichter
we bij het centrum komen, hoe dichter we ook bij elkaar komen. Om beurten zullen we een kaars
aansteken aan het licht in het midden en dan gaan we weer in een grote kring staan. Kijkend naar
het licht van onze kaars, weten we ons verbonden met Christus en met elkaar.
En samen bidden we de woorden die Jezus ons gegeven heeft: 

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.
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Lied: LB 970: 1, 2 en 5 

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam, 
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam, 
leden zijn er vele, één is mijn kerk,
wij zijn één in Christus. 

Slotwoord
V Het leven met God en het geven om elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bidden en

werken horen bij elkaar. Wanneer wij in Christus blijven, ontvangen wij de Geest van moed en
wijsheid om op te treden tegen alle onrecht en verdrukking. Laten wij samen de volgende
woorden uitspreken:

A Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn. Laat het Woord van God leven blazen in
je werken en rusten, de hele dag door. Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet, want zo
ben je thuis bij Christus. Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen; vreugde, eenvoud
en barmhartigheid. 

Zegenbede
V Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! 

Blijf in zijn liefde, ga de wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit.
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 Geest. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Lied: LB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Inzameling van de gaven (bij de uitgang)
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