
 
 

Bij de dienst  (17.01.2021)  ‘Blijf in mijn liefde’ 

Deze dienst is de eerste zondag van ‘de week van gebed voor eenheid’.  De Wereldraad van Kerken 

en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen roepen over de hele wereld 

kerken en kerkmensen op om samen te bidden en te vieren. Altijd in de derde week, nu van 17-24  

januari.  

De Zusters van Grandchamp, een oecumenische gemeenschap in Zwitserland,  hebben deze keer het 

materiaal gemaakt. 

 

Op 17 januari vieren we in de Schepershof de start van deze week met een dienst waarin voorgaan 

ds Gerben Kajim, ds Janneke de Valk-Boerma en ds Door-Elske Cazemier. Dit jaar is er door corona 

geen gezamenlijke viering met de RK-parochie. Daarom hebben we gekozen om het als twee wijken, 

Emmermeer en Emmen-Oost, samen te doen. Om toch een beetje zichtbaar te maken dat we een 

kerk zijn. 

 

Het thema is een tekst uit het evangelie van Johannes en is #blijfinmijnliefde. In de liturgie worden 

drie wakes gehouden. Daarin zien we een klein deel van de dagorde van de zusters. ZIj zijn van 

oorsprong protestants maar willen  leven volgens een kloosterregel. De eerste zusters begonnen in 

de jaren ‘30 van de vorige eeuw. In 1952 hebben ze de regel van broeder Roger van Taizé 

aangenomen.  

Van oorsprong is deze orde oecumenisch, dat wil zeggen, dat mensen van alle kerken welkom zijn om 

mee te leven en te bidden. 

De dienst zal heel anders zijn dan anders, een kleine kennismaking met een andere traditie. Nieuw en 

ook vertrouwd. In de drie wakes zal een korte stilte zijn, daarin wordt u uitgenodigd om stil te zijn en 

mee te bidden.  

 

Wie meeviert kan natuurlijk zelf aan het begin van de viering een kaars aansteken, maar we vragen u 

ook om een tweede kaars klaar te zetten. In het laatste deel van de dienst steken we in de kerk een 

extra kaars aan, dan kunt u thuis ook meedoen. 

 

Onderaan deze zondagsbrief staat een oproep om een vredeswens te maken voor iemand of voor 

een kerk. Deze kunt u via de mail doorgeven of via de telefoon. Duidelijk inspreken! In de dienst van 

volgende week klinkt dan uw wens of voorbede. 

Op de website van de Zusters van Grandchamp kunt u, in het Nederlands, meelezen. Er staan voor de 

8 dagen van deze gebedsweek ook dagelijkse vieringen op.  

https://www.grandchamp.org/unite2021/ (dit moet u helaas even overtikken). De dagelijkse 

gebeden staan helemaal onderaan de pagina. 

De dienst is te bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UC-

42leDbpCdTcVM1DsiZSVw/videos?view=57&flow=grid 

https://www.grandchamp.org/unite2021/
https://www.youtube.com/channel/UC-42leDbpCdTcVM1DsiZSVw/videos?view=57&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UC-42leDbpCdTcVM1DsiZSVw/videos?view=57&flow=grid


Liturgie dienst in het kader van de week van gebed voor eenheid – 17 januari 

2021 – Schepershof 
Verzorgd door PG wijkgemeente Emmen-Oost en Emmermeer 

Met als thema: Blijf in mijn liefde 

Voorgangers: ds. Door Elske Cazemier, ds. Janneke van der Valk-Boerma en ds. Gerben Kajim 

Zangers: Fokke Brouwer en Tonnis Bos 

Organist: Bart  Trip 

 

Wanneer u thuis meekijkt of -luistert naar deze dienst, zou u voor uzelf een kaarsje kunnen 

klaarzetten. In de dienst zal een moment van uitnodiging zijn om dit kaarsje aan te steken. U kunt 

natuurlijk ook een extra kaars aansteken aan het begin van de dienst. 

 

Orgelspel 

Aansteken Paaskaars 

Zingen: NLB 975: 1, 2 en 3 

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. 

 

2. Jezus roept ons te belijden  

hem als Heer van het heelal,  

hoeder van ons broze lichaam,  

redder van wie faalt of valt.  

Zing het uit, laat elk het horen,  

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie  

is op aarde neergedaald. 

 

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. 

 

Woorden van welkom: 

- Genadegroet 

- Inleiding op de dienst 

 

Gebed 



 

Zingen: NLB 103b 

Loof nu, mijn ziel de Here, 

loof al wat in mij is, zijn naam! 

Halleluja, halleluja 

 

Eerste wake 
 
Lezen: Johannes 15: 5-10 
5Ik 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. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank 

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

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

mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en 

in zijn liefde blijf.  

 

Enkele woorden, uitlopend in het drie keer zingen van NLB 568a 

Ubi caritas et amor 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Gebed, met tussendoor: NLB 833 (3 intenties) 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Eerste handeling: 

- Moment stilte 

- We luisteren naar: Lumière de Dieu (eerste vier talen) 

 

Lumière de Dieu, inonde la terre, visite nos coeurs et demeure avec nous. 

Komm, göttliches Licht, erleuchte die Erde, erfüll’ unsre Herzen, nimm Wohnung in uns. 

Come light, light of God, give light to creation, enlighten our hearts and remain with your world 

O goddelijk licht, kom onder ons wonen, doordring deze aarde, daal neer in ons hart. 

 

Tweede wake 
 
Lezen: Psalm 85 (in de hertaling van Huub Oosterhuis) 

Gij hebt uw land begenadigd 

ons leven ten goede gekeerd  

onze schande bedekt  

onze schuld weggedragen,  

getemd het vuur van uw hartstocht.  

 

Gij keerde U om naar ons toe  

Gij legde uw argwaan af.  

Roep ons opnieuw tot leven  

geef ons vaart, naar U toe.  



Liefde, herstel ons in ere.  

Buig ons toe naar elkaar  

keer onze trage harten  

dat wij zonder wantrouwen  

ieder mens tegemoet gaan  

open en vredelievend.  

Laat zo de wereld worden:  

kussen van ontferming en trouw  

zoenen van recht en vrede –  

vrede een zaad in de aarde  

gerechtigheid zon aan de hemel.  

Overvloed staat op de akker  

regen valt op zijn tijd,  

vruchten dragen de bomen  

rozen dragen de rotsen:  

in zo'n land wil je zijn. 

 

Zingen: NLB 335 
 
Hoor het woord, hoor het woord, 

het woord van onze God: 

gerechtigheid brengt vrede voort, 

gerechtigheid brengt vrede voort. 

 

Lezen: 1 Korintiërs 1: 10-13a 
10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te 

zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door 

Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u 

heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van 

Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld?  

 

Zingen: NLB 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. 

 

Korte stilte ter voorbereiding op het gebed om ontferming 

 

Kyriëgebed, met tussendoor: NLB 301a (3 intenties) 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Tweede handeling: 

- Uitleg van een teken van vrede delen met elkaar (zie ook strookje aan het eind van de 

liturgie) 



- We luisteren naar Lumière de Dieu (tweede vier talen, voorafgegaan door de Nederlandse 

tekst) 

 

O goddelijk licht, kom onder ons wonen, doordring deze aarde, daal neer in ons hart. 

Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inonda meu ser, permanece em nós. 

Kom, Gud, med ditt ljus, och genomlysvärlden, och fyll vara hjärtan, med närvaron din. 

Zaplav celou zem, svetlo Bozi tváre, vejdi do srdcí a zustávej u nás. 

Mwangaza wa Mungu, ujaza undogo, tembelea mioyo yetu, na ukae nasi 

 

Derde wake 
 
Lezen: Psalm 96: 1, 11-12 
1Zing voor de HEER een nieuw lied, 

zing voor de HEER, heel de aarde. 
 

11Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 

de zee bruisen en alles wat daar leeft. 
12Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, 

laten alle bomen jubelen 

 

Zingen: NLB 984: 1, 3 en 6 

1. Gezegend die de wereld schept, 

de dag uit nacht tot leven wekt, 

het licht der zon roept en de maan, 

de sterren om op wacht te staan. 
 
3. Gezegend die een woonplaats maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt, 

de dieren in het vrije veld, 

de vogels in hun zingend spel. 
 
6. Gezegend zijt gij om de Geest 

die van de aanvang is geweest: 

de adem die ons gaande houdt 

en in het eind in U behoudt. 
 
Korte meditatie 
 
We luisteren naar NLB 895: Wij gaan de nacht door 

Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water. 

Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn 

 

Tussendoor horen we voorzangers zingen: 

In de nacht gaan wij om de bron te ontdekken.  

Alleen de dorst zal ons licht zijn. 

Zoals een hert naar water smacht, 

zo smacht ik naar U, mijn God. 

Mijn ziel dorst naar God, de levende God. 

Wanneer mag ik zijn aanschijn zien? 

 

Derde handeling:  



- Aansteken kaars 

- Geleide meditatie bij afbeelding 

 

 
- Gebed, afgesloten door: Onze Vader 

 

Mededelingen:  

- Collecte: 1: werk van de diaconie en 2. PKN, voor het werk van Ondersteuning Gemeenten 

- Bloemen 

- Uitnodiging diensten 24 januari 

 

Zegen 
 
Zingen: Slotlied NLB 425 

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. 

 

 

Strookje voor teken van vrede (zie handeling in tweede wake): 

U wordt uitgenodigd om een teken van vrede te maken. Wanneer u onderstaande strook 
invult, kunt u uw tekst mailen naar predikant@pgemmenoost.nl of telefonisch doorgeven op 
0591- 547687 (inspreken kan ook op dat nummer). De teksten zullen in de diensten van 24 
januari een plek krijgen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Week van gebed voor eenheid 2021 
Thema: #blijfinmijnliefde 
Mijn teken van vrede is voor ………………………………..(persoon of kerk) 
Ik wens je/uw kerk 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
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