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De volgende oecumenische viering is op  

28 februari 2021 
 
 
 

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID 
 

Oecumenische Viering van Woord en Gebed 
 

Zondag, 17 januari 2021 
Online vanuit het Witte Kerkje te Odijk 

aanvang: 11.00 uur 
 

Voorgangers:  Wim Verheugt, 
   Geloofsgemeenschap H. Nicolaas 

Odijk 
   dominee Bertie Boersma, 
   PKN gemeente Odijk. 
Muziek:  Rodyan van den Brink 
   Els Kuijk 
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Blijf in mijn liefde 
en je zult veel vrucht dragen 
(Uit Johannes 15: 5-9)  

15 

 

deze Oecumenische gemeente, Uw vredeshuis. Hoor 
ons, wees onze God.  
Blijvende Nabije, zegen ons. Draag ons in Uw 
handen, maak ons één. Neem van ons de boosheid 
en de wraak. Maak ons mensen van U.  
 
De Levende zegene en behoede u. De Levende doe 
zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De 
Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u 
vrede. 
 
Cantors: 
4. 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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ZEGEN EN WEGZENDING  
 
Ga met God en hij zal met je zijn 
t. Jeremiah Rankin (vert. Gert Landman) / m. Ralph Vaughan 
Williams 
 

 
 
2. 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. 
 
 
V Blijvende Nabije, zegen ons.  Vul ons met Uw 
sterkte, hemelhoog. Hoor ons zingend bidden, onze 
stem. Leid ons, adem van God.  
Blijvende Nabije, zegen ons. Blaas in ons Uw adem, 
nieuwe moed en hoop. Bouw bij ons Uw woning, in 
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Welkom door het Oecumenisch Beraad Odijk  
 
Openingslied:  
Christus, Gij heer van alle dingen 
t. H. Oosterhuis/m. 1543 

 
2. Waar wij als kind’ren zijn geboren 
 Één-zelfde stam, één moedertaal, 
 Omdat Gij ons hebt uitverkoren 
 Te delen in uw bruidsmaal. 
 
3.  Waarnaar wij altijd wederkeren 
 O veilig huis, o moedergrond, 
 Waar wij van U de liefde leren, 
 Waar wij bestaan totdat Gij komt. 
 
4.  Dan zult Gij in het eind verschijnen, 
 Uw Kerk ziet wachtend naar U uit, 
 Christus de herder roept de zijnen 
 De bruidegom begroet zijn bruid. 
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Groet door de voorganger  
 
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.  
 
(allen mogen gaan zitten) 
 
Inleiding op het thema van de viering 
 
GEBED OM ONTFERMING EN LOFPRIJZING  
De Corona kaars wordt aangestoken 
 
Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle 
volken.  
Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al 
uw schepselen.  
Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.  
Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en 
wat bereikt is.  
Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en 
misverstand.  
Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en 
verzoening.  
Wij zingen uw lof te midden van kloven en 
verdeeldheid.  
Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,  
waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
worden geboren.  
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Digitale Inzameling van de gaven  
 
De eerste collecte is bestemd voor de organisatie 
Because We Carry. Because We Carry 
(BWC)gelooft dat je zelf de verandering moet zijn 
die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via 
BWC wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos 
om daar mensen op de vlucht te helpen. 

Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, 
tenten en droge kleren, proberen de teams van 
BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te 
brengen. 

www.becausewecarry.org  

De tweede collecte is bestemd voor het 
Oecumenisch Beraad Odijk. 
 
Mocht u een bijdrage willen geven aan deze 
collectes dan verzoeken wij u dit over te maken 
naar het rekeningnummer van de diaconie van het 
Witte Kerkje: NL62 INGB 0000 1913 52 o.v.v. 
“collecte Oecumenische viering 17-01-2021”. 
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Vredeswens  
 
V. Heer Jezus Christus,  
 verteller van verhalen, van gelijkenissen,  
 die hoop geven op de komst  
 van Uw Koninkrijk,  

onze wereld is  
 voor veel mensen vol zorgen. 
 Veel mensen zijn in tranen.  
 Vrede is vaak ver te zoeken,  
 uw stem wordt dikwijls niet gehoord.  

Wij hier samen als oecumenische gemeente  
van gelovigen van het Witte Kerkje en Heilige 
Nicolaaskerk in Odijk,  

 wij bidden samen om vrede. 
 Schenk ons dan een visioen van vrede  
 en de kleine vrede in ons hart,  
 opdat wij in Uw geest kunnen leven. 
A. Amen. 
V. De vrede van de Heer is met ons allen. 
A. Amen. 
V.     Laten wij elkaar dan die vrede wensen  
 
Mensen wensen elkaar ‘de vrede van Christus’ op 

een wijze die past binnen de huidige Covid-19 
maatregelen. 

 
Mededelingen 
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U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie 
aan U! 
 
V Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,  
 

 
 
V Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,  
A Heer, onze Heer, ontferm U over ons 
 
V Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,  
A Heer, onze Heer, ontferm U over ons 
 
V Heer Jezus, licht en aangezicht van God,  
A Heer, onze Heer, ontferm U over ons 
 
V Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,  
A Heer, onze Heer, ontferm U over ons 
 
V Heer Jezus, onze broeder, onze God, 
A Heer, onze Heer, ontferm U over ons 
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OPENINGSGEBED 
Leeskaarsen worden aangestoken 
 
Voor de kinderen  
 
Kinderen mogen aan het kinderwerk 
 
VERKONDIGING VAN HET WOORD VAN GOD 
 
Evangelielezing: 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. 
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A  Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u 
behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen  
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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 zijn kerk, 
 wij zijn één in Christus. 
 
GEBEDEN VAN HOOP  
 
Lied: In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
t. Taizé / m. Jacques Berthier 
 

 
 
Onze Vader  
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V Woord van de Heer 
A Wij danken u God 
 
Lied: U kennen, uit en tot U leven 
t. Ad den Besten / m. Georg Neumark  
 

 
 

5.  Gij zijt de wijnstok van het leven, 
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven, 
 draagt goede vruchten op zijn tijd. 
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
 doorstroom ons met uw hartebloed. 
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OVERWEGING 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Geloofsbelijdenis (allen gaan voor zover mogelijk 
staan) 
 
Ik geloof in één God de almachtige Vader 
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar 
en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware 
God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de 
Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit 
de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige 
Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is 
begraven 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de 
Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand 
van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen 
levenden en doden 
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en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het 
leven geeft 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt 
aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en 
apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 
(allen mogen gaan zitten) 
 
Lied: Vlammen zijn er vele 
t. Anders Frostenson (vert. Coen Wesel) / m. Olle Widestrand 

 

 
 


