
Liturgie Week van Gebed voor de Eenheid – zondag 17 januari 2021 – Grote- of 

Johanneskerk te Lekkerkerk – 10:00 uur 

 

Orgel/piano: Richard den Ouden 

Cantor: Mariët Kroondijk 

Lector (namens de Heilige Jozef RK te Lekkerkerk): Anton Tijssen 

 

Welkom en mededelingen 

 

Luisteren naar openingslied: Opwekking 797 – Breng ons samen via 

https://www.youtube.com/watch?v=FxbEKsVcfd0 

 

1 U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein: 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan.  

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

Refrein: 

 

Bridge: 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

 

Refrein: 

 

Steken de kaars van verbondenheid aan  

 

Stil gebed 

 

Groet 

 

Inleiding 

 

Gebed 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxbEKsVcfd0


Luisteren naar Lied 975: 1 en 3 – Jezus roept hier mensen samen 

 

1 Jezus roept hier mensen samen 

   die in woord, gebed en lied 

   Gods aanwezigheid beamen, 

   geen belofte gaat teniet. 

   Prijs nu God, die goed en trouw is, 

   prijs de Zoon die mensen kent, 

   prijs de Geest die als de Trooster 

   zich naar ons heeft toegewend. 

3 Jezus roept ons tot de ander, 

   zo verschillend als wij zijn, 

   ras of huidskleur, rangen, standen -  

   Jezus trekt geen scheidingslijn. 

   Ga met vrienden en met vreemden,  

   ga met mensen, groot en klein, 

   ga met zaligen en zoekers, 

   die op zoek naar waarheid zijn.

 

Lezen Psalm 85 

1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 

2 U bent uw land genadig geweest, HEER, 

u keerde het lot van Jakob ten goede, 

3 nam de schuld van uw volk weg 

en bedekte al zijn zonden. sela 

4 U bedwong uw woede 

en wendde u af van uw brandende toorn. 

5 God, onze helper, keer tot ons terug, 

onderdruk uw afschuw van ons. 

6 Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren, 

verbolgen zijn van geslacht op geslacht? 

7 Breng ons weer tot leven, 

dan zullen wij ons in u verheugen. 

8 Toon ons uw trouw, HEER, 

en geef ons uw hulp. 

9 Ik wil horen wat God ons zegt. 

De HEER spreekt woorden van vrede 

tegen zijn volk, zijn getrouwen. 

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid! 

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: 

zijn glorie komt wonen in ons land, 

11 trouw en waarheid omhelzen elkaar, 

recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 

12 uit de aarde bloeit de waarheid op, 

het recht ziet uit de hemel toe. 

13 De HEER geeft al het goede: 

ons land zal vruchten geven. 

14 Het recht gaat voor God uit 

en baant voor hem de weg. 

 

Luisteren naar Lied 968: 2 

 

2 Door God bijeen vergaderd, 

   één volk dat Hem behoort, 

   als kinderen 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. 



Kyriëgebed (met gezongen acclamatie Lied 301h – Kyrië eleison, kyrië eleison 

 
Luisteren naar Lied 568 – Ubi Caritas 
 

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

 

Moment met de kinderen 

 

Kijken naar Wat is bidden? via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Gw6ZhgxG_dU 

 

Luisteren naar Lied Als je bidt zal Hij je geven via YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0P_SguVRvX8 

 

Lezen: Johannes 15: 5-9 
 

5 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. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een 

wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als 

jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De 

grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen 

zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 

 

Lezen: Openbaring 7: 9-12 
 

9 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. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het 

lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich 

diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 

dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

 

Meditatie 

 

Luisteren naar Lied 970: 1, 2, 3, 4 en 5 – Vlammen zijn er velen 
 

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. 
 

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

   Geest van Jezus Christus,  

   gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

   wij zijn één in Christus. 
 

4 Velen mogen dienen als onze Heer, 

   Hij wast onze voeten,  

   velen mogen dienen als onze Heer, 

   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. 



Dankgebed en voorbeden met gezongen acclamatie (zie hier) 

 

 

Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft (oecumenisch): 

 

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 

 

Laten we samen de volgende woorden uitspreken: 

 

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 zaligsprekingen; 

vreugde, eenvoud en barmhartigheid. 

 

Collecte 

 

Luisteren naar Lied 425 – Vervuld van uw zegen via 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc 

 

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. 

 

Wegzending en zegen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

