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OECUMENISCHE VIERING 15 jan. 2023 
 

Deze viering in de week van de eenheid van de kerken is mede 

voorbereid door een werkgroep in de Amerikaanse staat in Minnesota. 

Thema: ‘Doe goed, zoek recht’ 

 

Voorgangers: Wiske Beuker 

   Tineke Kingma 

   Teunard van der Linden  

Organist:  Gerrit de Vries 

 

 

Zang bij de intrede (liedboek 834) 
Tekst: Ad den besten / mel: O Jesu Christe, wahres Licht 

 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig Licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

Genadeverkondiging 
 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: Die trouw is tot in eeuwigheid 
Allen:   En nooit loslaat het werk van zijn handen. 

 

 

Welkom en inleidend woord 
door Tineke Kingma 

 
 

Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving 
door de drie voorgangers 

 
Tineke:  We worden uitgenodigd  

   om onze tekortkomingen te overzien en belijden  

met de woorden van de profeet Jesaja 

En telkens wanneer de woorden van de profeet klinken 

wordt water uitgegoten in een doopschaal 

 

Wiske :  Bij Jesaja 1, 12-13a lezen we: 

   En wanneer jullie voor Mij verschijnen, 

wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?  
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Houd op met die zinloze offergaven  

 
Allen:   Vergeef ons Heer,  

als we komen om te vieren  

zonder ook nederig met U te wandelen.  

 

(moment van stilte) 

 

Wiske   Bij Jesaja 1, 13b-14 lezen we: 

   Ik heb een afschuw van jullie wierook;  

jullie feesten, nieuwemaan en sabbat,  

ik duld ze niet naast al dat wangedrag  

 
Allen:   Wij vragen vergeving  

voor de medeplichtigheid van kerken  

aan kwaad dat wereldwijd gevoeld wordt.  

 

(moment van stilte) 

 

Wiske:  Bij Jesaja 1, 16-17a lezen we: 

   Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden,  

Ik kan ze niet meer zien.  

Breek met het kwaad en leer goed te doen.  
 

Allen:   U, die ons schoongewassen hebt  

in het levende water van de doop,  

vergeef ons opnieuw en verzoen ons met elkaar  

en met de schepping.  

 

(moment van stilte) 

 

Wiske  : Bij Jesaja 1, 18 lezen we: 

De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat.  

Al zijn je zonden rood als scharlaken,  

ze worden wit als sneeuw,  

al zijn ze rood als purper,  

  ze worden wit als wol.  

 

Gebed 
(door Wiske) 

 

God van allen, wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid 

om tot U te komen en onze zonden van onrecht en verdeeldheid te belijden. 

Samen komen wij tot U als één heilige familie, 

verenigd in de prachtige verscheidenheid van uw schepping. 

 

Wij danken U dat onze zonden 

door het levende water van de doop werden afgewassen 

en dat wij werden genezen 

toen wij deel gingen uitmaken van uw gemeenschap. 

Wij bieden U, Schepper God, 

onze dankzegging en lofprijzing aan. 
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Alleen samen kunnen we uw heilige wijsheid begrijpen en daarin groeien. 

Daarom vieren we vandaag met open harten en ogen. 

 

Help ons de eenheid met elkaar te omarmen 

en herinner ons eraan dat wij tot één familie behoren, 

bijeengebracht door uw Heilige Geest, te midden van uw schepping. 

 

 

Uitnodiging om kruisteken te maken met het doopwater 
door Tineke  

 

U bent uitgenodigd om naar voren te komen 

om uw hand in het water te steken 

en daarna op het hart te leggen 

of een kruisteken te maken  

 ter herinnering aan  

de heilige doop / het doopsel 

 

 

Samenzang tijdens de rondgang:  

 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 

(GvL / Liedboek 981) 
 

 

1. Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

3. Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

 

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 

In wisselzang (Liedboek 489) 
(Tekst: Huub Oosterhuis / mel. 1543 Geneve) 

 
Allen:  Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 

een mensenkind voor ons geboren, 

God zal ons redden is zijn naam. 

Opent uw hart, gelooft uw ogen, 

vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 

hoe 't woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 
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Vrouwen: Geen ander teken ons gegeven, 

geen licht in onze duisternis, 

dan deze mens om mee te leven, 

een God die onze broeder is. 

Zingt voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 

Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Mannen: Zoals de zon komt met zijn zegen, 

een bruidegom van licht en vuur,  

zo komt de Koning van de vrede, 

voorgoed gekomen is zijn uur. 

Hij huwt de mensen aan elkander, 

zijn liefde gaat van mond tot mond. 

Hij geeft zijn lichaam ons in handen, 

zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Allen: Hij zal de armen niet verstoten, 

Hij is met onze nood bekleed. 

Voor allen die zijn vastgelopen 

heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 

Hij spreekt de taal van alle landen 

en overal ontkiemt zijn Rijk. 

Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 

en achter elke mens staat Hij. 
 

 

Samen gebeden: Psalm 42 
(Teunard van der Linden) 

 

Teunard: Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

Teunard: Zoals een hinde smacht naar stromend water  

zo smacht mijn ziel naar U, o God.  

Mijn ziel dorst naar God,  

naar de levende God,  

wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen?  

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

Teunard: Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht,  

want heel de nacht door hoor ik zeggen:  

‘Waar is dan je God?’  

Weemoed vervult mijn ziel,  

nu ik mij herinner hoe ik meeliep  
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in een dichte stoet en optrok naar het huis van God 

een feestende menigte, juichend en lovend.  

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

Teunard: Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.  

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,  

mijn God die mij ziet en redt.  

Mijn ziel is bedroefd.  

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

Teunard: Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,  

’s nachts klinkt een lied in mij op,  

een gebed tot de God van mijn leven.  

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:  

‘Waarom vergeet U mij,  

waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ 

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

Teunard:: Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers,  

want ze zeggen heel de dag:  

‘Waar is dan je God?’  

Wat ben je bedroefd mijn ziel, en onrustig in mij.  

 
Allen:  Vestig je hoop op God,  

eens zal ik Hem weer loven  

 

 

Schriftlezing (Efeziërs 2 vers 13-22) 
(Wiske) 

 

Thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, 

in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. 

Want Hij is onze vrede, 

Hij die de twee werelden één gemaakt heeft 

en de scheidsmuur heeft neergehaald, 

door in zijn vlees de vijandschap, 

de wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. 

Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon 

uit de twee één nieuwe mens te scheppen, 

en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, 

waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. 

En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd 

aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. 

Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 

Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, 

maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 
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gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 

terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, 

die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. 

In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. 

In Hem wordt ook gij mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest. 

 

 

Samenzang (liedboek 528) 
(tekst: Huub Oosterhuis / mel. Bernard Huijbers) 

 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn 

is de Heer gekomen. 

Midden in wat mensen zijn 

heeft Hij willen wonen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

2. Overal nabij is Hij 

mens'lijk allerwegen. 

Maar geen mens herkent Hem, Hij 

wordt gewoon verzwegen. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

3. God van God en licht van licht 

aller dingen hoeder 

heeft een menselijk gezicht 

aller mensen broeder. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

4. Wilt daarom elkander doen 

alle goeds geduldig. 

Weest elkaar om zijnentwil 

niets dan liefde schuldig. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

 

5. Weest verheugd, van zorgen vrij: 

God die wij aanbidden 

is ons rakelings nabij, 

wonend in ons midden. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 

 

(allen gaan staan) 

 

 

Het heilig Evangelie 

(Mt. 25 vers 31-40) 
(door Tineke)  

 
Evangelie van Jezus Christus, volgens Matheus: 

 

Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid 

en vergezeld van alle engelen, 

dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. 

Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden 

en Hij zal ze in twee groepen scheiden, 

zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. 

De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, 

maar de bokken aan zijn linker. 

 

Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: 

Komt, gezegenden van mijn Vader, 

en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is 

vanaf de grondvesting der wereld. 

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. 



7 

 

Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. 

Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, 

Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, 

Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, 

Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. 

 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: 

Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien 

en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 

En wanneer zagen wij U als vreemdeling 

en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? 

En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis 

en zijn U komen bezoeken? 

 

De Koning zal hun ten antwoord geven: 

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt 

voor een dezer geringsten van mijn broeders 

hebt gij voor Mij gedaan. 

 

 

Samenzang (liedboek 1010) 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede 

de wereld wil slechts strijd 

Al wordt het recht beleden 

de sterkste wint het pleit 

Het onrecht heerst op aarde 

de leugen triomfeert 

ontluistert elke waarde 

o red ons sterke Heer 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede 

de aarde wacht zo lang 

er wordt zo veel geleden 

de mensen zijn zo bang 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede 

bekeer ons felle hart 

Deel ons uw liefde mede 

die onze boosheid tart 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt 

Maak ons een levend teken 

uw vrede wint de strijd 

 

(allen gaan weer zitten) 
 

 

 

Overdenking 
 Teunard van der Linden 

 

 

Orgelspel 

Bach - Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 
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Gezongen geloofsbelijdenis 
(melodie: Blowing in the wind) 

 
Vader ik zing U een lied van geloof, 

 U hebt alle dingen gemaakt. 

Heer God, ik dank U in liefde en hoop,  

uw macht heeft mijn leven geraakt. 

Vader ik zing U dit lied met mijn stem,  

een lied U al eeuwen bekend. 

O Vader, o Zoon, o heilige Geest.  

O maak deze dag tot een feest. 

 

Jezus, wij hebben van U steeds geleerd, 

 te leven als mens naast elkaar. 

Jezus wij zien vaak  

uw voorbeeld verkeerd 

 wij zijn met onszelf nog niet klaar. 

Jezus, de bouwheer van heel ons geloof,  

sta ons toch steeds bij in’t gevaar. 

O Vader, O Zoon, o heilige Geest. 

O maak deze dag tot een feest. 

 

Heilige Geest die de wereldlast draagt, 

 die liefde en vriendschap ons geeft. 

Heilige Geest, die ons nooit meer vraagt,  

dan wij door Uw hulp kunnen zijn. 

Heilige geest, die de kracht vervaagt,  

van oorlog, angst en pijn. 

O Vader, O Zoon, o heilige Geest. 

O maak deze dag tot een feest. 

 

 

Voorbede 
uitgesproken door ds. Wiske Beuker 

 

Wiske: Mogen onze woorden opstijgen als wierook 

Mogen onze gebeden tot God doordringen. 

Mogen onze gebeden welriekend zijn,  

moge zijn geest ons vervullen….. 
 
`   (Tineke doet wierook op een schaal) 

 

Wiske: In geloof en vertrouwen  

komen wij in gebed tot God,  

Vader, Zoon en Heilige Geest: Schepper God,  

vandaag leven wij met de gevolgen van daden  

die het leven voor sommigen onhoudbaar  

en voor anderen overvloedig hebben gemaakt.  

Leer ons de hulpbronnen die U ons hebt gegeven  

op verantwoorde wijze te gebruiken  

ten bate van allen en met respect voor uw schepping.  

Laat ons bidden….. 
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Allen:  Leer ons en wijs ons de weg.  

 

Wiske: Zoals uw Zoon de Heilige Geest  

op de leerlingen blies  

om een nieuwe, vereende schepping ter wereld te brengen,  

zend zo ook ons uw genade  

om onze verdeeldheid te helen  

en schenk ons de eenheid waar Jezus om bad.  

Laat ons bidden….. 

 
Allen:  Leer ons en wijs ons de weg.  

 

Wiske: Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent,  

U belichaamde gerechtigheid  

door het goede dat U deed in uw dienende werk op aarde.  

Open onze harten en geesten  

om te erkennen dat wij,  

hoewel we met velen zijn, één zijn in U.  

Laat ons bidden….. 

 
Allen:  Leer ons en wijs ons de weg.  

 

Wiske: God en Vader, uw Zoon zegt tegen ons, 

Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt 

voor een dezer geringsten van mijn broeders 

hebt gij voor Mij gedaan. 

   We horen de stemmen van de armen 

   We horen de stemmen van de onderdrukten 

   Geef dat we hun stemmen niet alleen horen, 

   Maar ook concreet handelen  

op de wijze zoals U dat van ons vraagt. 

Laat ons bidden….. 

 
Allen:  Leer ons en wijs ons de weg.  

 

Wikse: En bidden we met de woorden, 

zoals Jezus die leerde aan zijn leerlingen 

en die over de hele wereld klinken….. 

 
Allen:  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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Slotsamenzang (liedboek 280: 1, 2, 5 en 7) 
tekst: Sytse de Vries / melodie Wilem Vogel 

 

1. De vreugde voert ons naar dit huis, 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept Zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt, 

van wie zijn voorgegaan. 

 

5. Onthul ons dan Uw aangezicht, 

Uw naam, die met ons gaat 

en heilig ons hier met Uw licht, 

Uw voorbedachte raad. 

 

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht, 

die wie hier schuilen verder leidt, 

tot alles is volbracht. 

Zegen en zending 
Ds. Teunard van der Linden 

 

Lied bij het verlaten van de kerk (liedboek 91a) 
Tekst: Jan Duin / Antoine Oomen - melodie Licht dat ons aanstoot 

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

 

Er is één deurcollecte worden gehouden 

daarvan is 50% bestemd voor diaconie en kerk 

en 50 % is voor de Werkgemeenschap van kerken 

voor diaconale doelen 

 

 

 
Voor hen die dat willen 

wordt er nu in het parochiecentrum 

koffie geschonken. 

Van harte uitgenodigd 


