
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 januari 2021 

Amsterdam Watergraafsmeer 
Oecumenische Woord en Gebedsviering 

Parallelle oecumenische viering in het kader week van het gebed. 
Samen de Gemeente de Bron en de Hofkerk. 

 

HH Martelaren van Gorcum 
m.m.v. Liturgische Werkgroep Martelaren 
o.l.v. Organist / pianist: Godfried Jansen 

Voorgangers: Janneke de Bruin lid pastoraatsgroep Hofkerk, 
René Visser predikant gemeente de Bron. 

 

De Bron 
Organist: Marc Pels 

Medewerking muziekgroep 
Voorgangers: protestantse Gemeente de Bron: Gerbrand Molenaar 

predikant, Ari van Buuren oud- ziekenhuis pastor. 
 

Geachte kerkbezoeker 
 

Privacy regeling live stream 
 

Er worden beeld- en geluidsopnamen van deze kerkdienst gemaakt, 

welke publiekelijk te zien zijn op YouTube. De camera staat gericht 

op de mensen die zich bij het altaar en de spreekgestoeltes bevinden. 

Met deelname aan onze kerkdienst geeft u toestemming aan de 

parochie dat er mogelijk opnames van u worden gemaakt als u zich in 

de hiervoor genoemde gebieden begeeft. 
 

Covid-19 maatregelen 

Tevens vanwege de covid-19 maatregelen die wij moeten hanteren 

binnen het bisdom Haarlem verzoeken wij u met klem tijdens de 

vieringen de in het liturgieboekje afgedrukte teksten van de liederen 

deze niet mee te zingen, deze worden door de cantors gezongen. 

Dank u voor het begrip. 
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Openingslied                allen staan 
Zomaar een dak 

t. H. Oosterhuis / mel. Com nu met sang / bew. B. Huijbers 

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad, 

huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

3. Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

 

Woord van Welkom 
 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 

eenheid  

met de heilige Geest zij met u allen.  

En ook met u.  
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Broeders en zusters in Christus, de Week van gebed voor eenheid 

van christenen is dit jaar voorbereid door de zusters van de 

oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp in 

Zwitserland. Zij kozen als thema: 'Blijf in mijn liefde en je zult 

veel vrucht dragen'.  

 
Gods grote 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 brengen. 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 oproept in zijn liefde te blijven en daardoor veel vrucht te  

dragen.  

 
In de drie gebedsrondes die nu volgen, 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 relatie 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.  

 
Laten wij in vrede bidden:  

Heer van de wijngaard, die vol liefde voor ons zorgt, U roept ons 

op om de schoonheid te zien van elke rank die aan de wijnstok 

groeit, de schoonheid in ieder mens. Toch kunnen de verschillen 

in anderen ons bang maken; dan trekken wij ons terug, laten wij 

ons vertrouwen op U los, en worden wij vijandig.  

Kom, en richt ons hart weer op U. Laat ons leven uit uw 

vergeving, zodat wij samen kunnen zijn en uw naam prijzen.  
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Lofprijzing  
 

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

Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw 

schepselen.  

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

Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.  

Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.  

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

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.  

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

 

Eerste Wake 
In Christus blijven: de eenheid van de hele persoon  
 

Lied 
Barmhartige Heer – psalm 103 II 

t. Uit: Vijftig psalmen / m. B. Huijbers 
 

Refrein: Barmhartige Heer, genadige God.  
 

Ja, wat de hemel is voor de aarde, 

dat is zijn liefde voor hen die geloven. 
Refrein: 

 

Zover als het oosten van het westen vandaan is, 

zover van ons af werpt hij al onze zonden. 
Refrein: 

 

Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten 

dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 
Refrein: 
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Mensen, hun dagen zijn als het gras, 

zij bloeien als bloemen in het open veld. 

Dan waait de wind... en ze zijn verdwenen. 
Refrein: 

 

Maar duren zal de liefde van God 

voor allen die zijn verbond bewaren, 

zijn woord behartigen en het volbrengen. 
Refrein: 

 

Lezing 
Uit het evangelie volgens Johannes 15, 1-9 
 

(De ware Wijnstok) 
 

1 Ik ben de ware wijnstok 

en mijn Vader is de wijnbouwer. 

2 Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, 

snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, 

opdat zij meer vrucht mag dragen. 

3 Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik tot u gesproken heb. 

4 Blijft in Mij, zoals Ik in u. 

Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 

maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, 

zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. 

5 Ik ben de wijnstok, gij de ranken. 

Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, 

die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. 

6 Als iemand niet in Mij blijft, 

wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; 

men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. 

7 Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, 

vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. 

8 Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, 

dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. 

9 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, 

zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. 
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Lied 
Ubi Caritas 

Taizé 

 

Ubi caritas et amor. 

Ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Daar waar liefde is, aandacht, zorg,  

Daar waar liefde is, daar is God met ons. 

 
 

 

Gebeden 
 

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.  

De vreugde van ons hart is in God.  

 

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.  

De vreugde van ons hart is in God.  

 

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.  

De vreugde van ons hart is in God.  
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Lied 
Innerlijk licht, o Jezus Messias   

Taizé 

 

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  
 

Lezing 
Uit de eerste brief aan de Korintiërs 1, 10-13a 

 

(De vier partijen) 

 

10 Broeders, ik doe een beroep op u 

in de naam van onze Heer Jezus Christus: 

weest allen eensgestemd, 

laat er geen verdeeldheid onder u zijn; 

weest volkomen een van zin en een van gevoelen. 

11 Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,  

broeders, dat er onenigheid onder u heerst, 

12 Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: 

“Ik ben van Paulus.” 

“Ik van Apollos.” 

“Ik van Kefas.” 

“Ik van Christus.” 

13 Is Christus dan in stukken verdeeld? 

Is Paulus voor u gekruisigd? 

Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus? 
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Acclamatie:  
U maakt ons één  

 

U maakt ons één U bracht ons tesamen 

Wij eren en aanbidden U 

U maakt ons één U bracht ons tesamen 

Wij eren en aanbidden U 

Wordt Uw wil gedaan  

Dan bindt het ons saam 

Iedereen zal deel zijn van Uw gezin 

 

 

Smeekbede om vergeving  
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'. 

 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. 

Heer, ontferm U 

 

Heilige Geest, Trooster van alle mensen, stel ons hart open voor 

vergeving en verzoening en breng ons terug van onze 

dwaalwegen.  

Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons arm van 

geest, zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen.  

Heer, ontferm U  

 

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.  

Heer, ontferm U  
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Een teken van vrede delen met elkaar  
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.  

Iedereen wordt uitgenodigd om een teken van vrede aan elkaar te 

geven, naar eigen gebruik en traditie.  

 

Lied 
Ubi Caritas 

Taizé 

 

Ubi caritas et amor. 

Ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Daar waar liefde is, aandacht, zorg,  

Daar waar liefde is, daar is God met ons. 

 

 

Derde Wake 
De eenheid van alle mensen en de hele schepping  
 

 

Psalm 96 - Zingt een nieuw lied 

t. M. van Vossole / m. I. de Sutter 

 

Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen. 

Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 

1. 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.  Refrein 

 

2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen! 

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

10 



 
 

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

wild is de zee en tevreden het land.   Refrein 

 

3. Roept 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.  Refrein 

 

4. Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden 

ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij! 

Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt 

juichend uw Koning, want Hij is nabij  Refrein 

 

 

 

Lezing 
Uit de Openbaringen 7, 9-12 

 

9 Daarna zag ik een grote menigte, 

die niemand tellen kon, 

uit alle rassen en stammen en volken en talen. 

Zij stonden voor de troon en voor het Lam 

gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. 

10 En zij riepen allen luid: 

“Aan onze God die op de troon is gezeten 

en aan het Lam behoort de overwinning!” 

11 En al de engelen stonden rondom de troon, 

de oudsten en de vier dieren, 

en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon 

en aanbaden God, 

12 zeggend: Amen! 

Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, 

eer en macht en sterkte aan onze God 

in de eeuwen der eeuwen, Amen!” 
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Meditatieve overweging 
 

 

Stilte 
 

 

Voorbeden 
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. 

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

 

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.  

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

 

Bijzondere voorbeden 
 

Onze Vader  
Laten wij samen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven 

heeft:  

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
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en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het 

kwade.” 

 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, 

in eeuwigheid. Amen.  

 

Lied 
Innerlijk licht, o Jezus Messias   

Taizé 

 

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.  

 

 

Laten wij samen de volgende woorden uitspreken:  

die elke dag uitgesproken worden door de zusters van de 

oecumenische klooster 

gemeenschap van Grandchamp.  

 

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.  

 
Mededelingen 
Inzameling gaven voor diaconaal doel: Voorraadkast voor de buurt  

Een nieuw diaconaal project van gemeente de Bron, bedoeld om als 

kerk en buurt naar elkaar om te zien en elkaar te helpen. 

Zie voor verdere informatie achterin dit boekje. 
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Zegen 
Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven! Blijf in zijn 

liefde, ga de  

wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit.  

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.  

 

Slotlied 
Ga met God en Hij zal met je zijn  

 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

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. 

 

3. 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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De give&get voorraadkast is een nieuw project van 

gemeente de Bron, bedoeld om als kerk en buurt naar 

elkaar om te zien en elkaar te helpen. De voorraadkast 

van en voor Watergraafsmeerders. De armoede groeit 

in deze tijd enorm. Per week komen er honderden 

mensen bij die naar de voedselbank komen om hulp. 

De voedselbanken kunnen het nog nauwelijks aan. Er 

zijn mensen waarvoor een dubbeltje extra een heel 

groot verschil maakt. In deze tijd is het nodig om dat 

kleine beetje extra te doen, al is het maar om te laten 

weten dat je er niet alleen voor staat. 

Als kerkgemeente kunnen we zorgen voor de nodige 

voorraad waaraan, vooral aan het begin van dit project 

behoefte zal zijn, tot het een gedragen project is van 

ons als kerk en de buurt. Ook de diaconie zal 

zorgdragen voor basisvoorraad. 

U kunt daarvoor ook een gift overmaken aan de 

Diaconie Protestantse gemeente Amsterdam-

Watergraafsmeer NL10INGB0004622084 ovv 

Give+Get voorraadkast. 
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