
 

       zondag 17 januari 2021 

 

Viering in het kader van de  

Week van Gebed voor Eenheid 

 

#blijfinmijnliefde 

 Joh 15:9 
 

 
Rabbi, waarom zijn mensen zo verschillend? 

Omdat zij allen naar het beeld van de enige God zijn geschapen» 
(wijsheid van een tsaddik) 

 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

zangers:             : Helaas kan ook dit niet meer en 

zingen we helemaal niet meer in de kerkzaal 

beeld en geluid:  Marnix en Lars, Aart           

 

 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 975: 1 en 3  Jezus roept hier mensen samen 
 
Groet van de zusters uit Grandchamp: 
 
“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen” ( 2 Kor 13:13) 
    
                       (we gaan weer zitten) 
We horen de zusters zingen:  
         God van vrede, God van liefde 
         in U rust onze hoop   ( fragment van de website) 



 

Te gast in Grandchamp….  ( enkele foto’s en toelichting) 
 
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. 

 
Gebed voor de nood van onze wereld en de kerk, 
dat wordt afgewisseld met lied 270a Heer, ontferm U 

 
Loflied: Samen in de naam van Jezus ( EB 218) 
 
We bidden psalm 121 ( psalmen vrij, H Oosterhuis) 
 
Kom jij hoog van de bergen 
mij helpen – 
wat zien mijn ogen? 
 
De schepper van aarde en hemel 
mijn helper 
 
dat weet mijn ziel 
dat weet mijn voet die niet wankelt. 
 
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 
Hij zal mij hoeden, ik ga in zijn schaduw: 
geen zonnesteek overdag 
en ‘s nachts geen tik van de maan. 
 
Hij zal je ziel bewaren 
is mij gezegd. 

 
Ik ga mijn weg 
kom veilig aan. 
 
Mijn helper is de Naam 
de schepper van hemel en aarde. 
 



Zingen: psalm 121: 4  De Heer zal u steeds gadeslaan 

 
Schriftlezing: Johannes 15: 5-9 
 
Lied 656: 1 en 3 Ik ben de wijnstok 
 
Stap voor stap het evangelie door. Waar gaat het om? 
 
Blijf in mijn liefde 
 
Verbinding met jezelf 
 

Verbinding met Christus 
 
Verbinding met anderen 
 
Verbinding met de wereld 
 
Stilte 
 
We luisteren naar: Als een meesterwerk (Mozaïek) - YouTube 
 
We gedenken 
 
      Pieter Brouwer     en    Gerritje Brouwer – Turkesteen 
      *15 mei 1924        4 jan. 2021        * 30 juni 1919       
 
      Frans Nicolai 
      * 21 april 1937 – 12 januari 2021 
       
en luisteren naar ‘Wat de toekomst brengen moge’ … 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collectedoel 
 
Zegen 
 
Zingen: Ga nu heen in vrede… ( EB 270) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sb31gPSPhIw

