
OECUMENISCHE VIERING 
 

Zondag 17 januari 2021 
 
 

Week van gebed voor de eenheid 
17 t/m 24 januari 2021 

 
 
 

 
 
 
 

Pauluskerk online 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2229- 
Protestantsr-Wijkgemeente-Pauluskerk 

 
 
 
 

  



2 
 

Voorgangers: ds P. van Winden (PKN) 
 Annemiek Dijkhuizen-van Bekkum (RK) 
 
Pianiste/dirigent: Jolanda Zwoferink 
Ambtsdragers: Ans van der Velde 
 Hans Hendriks 
Zangers: Lies van den Hoven, Sjaak van der Post 
 Jan Boonacker, Dick Hogeweij 
 

 

Openingslied:  Bijeengeroepen uit onze huizen 
  (Lied 675 melodie: Geest van hierboven) 
 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 
elk met zijn eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven,  
samen te leven in zijn gloria. 
 

Bijeengekomen, woord in ons midden, 
samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
Jong en oud samen zingen nu ‘Amen’, 
God ins ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

 

Woord van welkom 
 
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. 
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V Broeders en zusters in Christus, de Week van gebed voor 
eenheid is dit jaar voorbereid door de zusters van de klooster ge-
meenschap van Grandchamp in Zwitserland. Zij kozen als thema 
‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’. 
 
Gods verlangen is verwoord door Jezus: dat wij tot hem komen 
en in hem blijven. Onvermoeibaar wacht Hij op ons. Hij hoopt dat 
wij, één met hem in liefde, vruchten zullen dragen die leven bren-
gen. Maar omdat ‘de anderen’ vaak zo anders zijn, kunnen we 
geneigd zijn ons terug te trekken in onszelf en alleen te zien wat 
ons scheidt. Laten we dan luisteren naar hoe Christus ons op-
roept in zijn liefde te blijven en daardoor veel vrucht te dragen. 
 
In deze viering geven we aandacht aan de oproep van Jezus. 
We richten ons op zijn liefde, op hem die de kern van ons leven 
is. Daarmee begint de weg naar eenheid: onze eigen intieme re-
latie met God. In zijn liefde blijven versterkt het verlangen om te 
zoeken naar eenheid en verzoening met anderen. God opent ons 
naar wie anders zijn dan wij. Dit is een belangrijke vrucht, een 
gave om de verdeeldheid tussen ons en in de wereld te helen.  
 

Lofprijzing 
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Gebed: Roepen tot de heilige Geest 
 

V Geest van liefde, kom over deze gemeenschap en woon 
 onder ons. 
A Kom, o Schepper, heilige Geest! 
V Geest van eenheid, wijs ons de weg naar eenheid onder 
 christenen. 
A Kom, o Schepper, heilige Geest! 
V Geest van gastvrijheid, leer ons anderen te verwelkomen 
A Kom, o Schepper, heilige Geest! 
V Geest van meeleven (compassie), doe in ons een houding 

groeien van respect tegenover allen de wij ontmoeten. 
A Kom, o Schepper, heilige Geest! 
V Geest van hoop, help ons alles los te laten wat onze 
 zoektocht naar eenheid hindert. 
A Kom, o Schepper, heilige Geest! 
 

Lezing Johannes 15 5 t/m 9 
 

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 wijn-
rank 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 leer-
lingen zijn. 
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde.  
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Overweging 
 

Franciscuslied; Gebed van St. Franciscus van Assisi 
 

Maak mij een werktuig van Uw vrede. 
Waar haat heerst, laat mij daar liefde brengen. 
Waar krenking is en tweedracht, Uw verzoening 
Waar twijfel heerst, geloof in U. 
 

Maak mij een werktuig van Uw vrede. 
Waar wanhoop is, laat mij daar brengen hoop. 
Waar droefheid heerst, Uw vreugde. 
Waar duisternis alleen U licht. 
 

O Heer, sta niet toe dat ik ooit zoek, 
Getroost worden, meer dan te troosten, 
Verstaan te worden meer dan te verstaan. 
Bemind worden, meer dan te beminnen. 
 

Maak mij een werktuig van Uw vrede. 
Onszelf verloochenend, vinden wij de vrede. 
Vergeving brengend, vinden wij verzoening. 
Als wij sterven, staan wij op voor eeuwig. 
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Voorbede 
Acclamatie; 
 

Gij die met mensen zijt begaan 
hoor ons, hoor ons bidden aan. 

 

Onze Vader 
 

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 

 

Slotlied; In Christus is noch west noch oost. LvK 969 
 

In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld door zijn woord. 
 

Tot ieder hart, dat Hem behoort 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt.  
 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
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Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 

Zegen en wegzending 
 
Collecte: Werkgroep Oecumene 
 

      NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diakonie PGB 
      o.v.v. Werkgroep Oecumene 
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