
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Oecumenische viering 24 januari 2021 

Dorpskerk Schipluiden, 10.00 uur 

Te beluisteren en te zien via kerkomroep.nl. De orde van 

dienst is te vinden op www.protestantschipluiden.nl 

 

 

 



Muziek vooraf: Lumière de dieu – Zusters van Grandchamp 

 

Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen 

 
Lied aan het licht (opname) 

 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
 voortijdig licht waarin wij staan 
 koud, een voor een, en ongeborgen, 
 licht overdek mij, vuur mij aan. 
 Dat ik niet uitval, dat wij allen 
 zo zwaar en droevig als wij zijn 
 niet uit elkaars genade vallen 
 en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
 aanhoudend licht dat overwint. 
 Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
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 Alles zal zwichten en verwaaien 
 wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 
 en van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren,  
 licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Begroeting en inleiding 

 

Smeekbede om vergeving 

 

Lofprijzing 

 

V: 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. 

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

 

L1: Wij loven U midden in de wereld, onder alle volken 

L2: Wij loven U midden in uw schepping, onder al uw 

schepselen 

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

 

L1: Wij loven U temidden van lijden en tranen. 

L2: Wij loven U temidden van wat beloofd is en wat bereikt is. 

A: U die ons roept om U te loven hier op aarde, glorie aan U! 
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L1: Wij loven U op plaatsen van conflict en misverstand. 

L2: Wij loven U op plaatsen van ontmoeting en verzoening 

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

 

L1: Wij loven U temidden van kloven en verdeeldheid. 

L2: Wij loven U temidden van leven en dood,  

Wij loven U waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

worden geboren. 

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

 

 

glorialied 868: 1, 2, 5 (solozang) 

 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
 Kom allen saam, 
 psalmzing de heilige naam, 
 loof al wat ademt de Here. 
 
 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
 heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
 Hij die u leidt, 
 zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
 christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
 Hart wees gerust, 
 Hij is uw licht en uw lust. 
 Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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Schriftlezing Jesaja 5: 1-7 (GNB)  
1Zingen wil ik van mijn vriend, 
zingen het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. 
Mijn vriend had een wijngaard, een wijngaard op een 
vruchtbare helling. 
2Hij spitte hem om, verwijderde de stenen en plantte een edel 
ras. 
Hij bouwde een wachttoren, hakte al een wijnpers uit. 
Druiven verwachtte hij, zoete druiven, 
maar wat hij oogstte was zuur en slecht. 
3Daarom zegt mijn vriend: 
‘Inwoners van Jeruzalem en Juda, 
oordeel nu zelf, oordeel over mij en mijn wijngaard! 
4Wat had ik meer kunnen doen voor mijn wijngaard? 
Ik mocht toch zoete druiven verwachten, 
waarom zijn ze dan zuur en slecht? 
5Luister daarom goed, dit ga ik doen met mijn wijngaard: 
ik ruk de doornhaag uit, haal de muur omver. 
Ik laat hem vertrappen, 6ik laat hem verwilderen. 
Hij wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewied; 
distels en doorns zullen er woekeren. 
De wolken verbied ik hem met regen te besproeien.’ 
7Israël is de wijngaard van de almachtige Heer, 

Juda de aanplant van zijn keuze. 

Hij verwachtte een rechtsstaat, 

maar hij zag misbruik van macht, 

hij verwachtte eerbied voor de wet, 

maar hij hoorde mensen roepen om hulp. 

 

Taizélied (opname) 

 God geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. 
 Bij U is het licht, U vergeet mij niet. 
 Bij U vind ik hulp, ja, bij U vind ik geduld.  
 Van uw wegen heb ik geen begrip,  
 maar U weet de weg voor mij.  
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Schriftlezing Johannes 15: 1-17 (NBV)  
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt 
hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles 
wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. 
Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen 
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie 
niet in mij blijven. 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. 11Dit zeg ik tegen jullie om 
je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 
zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie 
heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven 
voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat 
ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet 
niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik 
alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar 
ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en 
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 
naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar 
lief. 
 

Lied: Laudate omnes gentes, laudate dominum (solozang) 

(vertaling: Loof alle volken, loof de Heer) 
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Overdenking 

 

Orgelspel: "Laat mij in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland 

die de wijnstok zijt" 

 

Uitleg bij de symbolische schikking:  

Naar de kern bewegen… en naar de 

wereld 

Geïnspireerd door een tekst van 

Dorotheus van Gaza (uit de zesde eeuw): 

Verbondendheid met Christus vraagt om 

verbondenheid met anderen. 

 

 

Gebeden 

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

 

Lied 978: 1(lezen), 4 (solozang) 

 Aan U behoort, o Heer der heren, 
 de aarde met haar wel en wee, 
 de steile bergen, koele meren, 
 het vaste land, d'onzeekre zee. 
 Van U getuigen dag en nacht. 
 Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
 Laat dan mijn hart U toebehoren  
 en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren 
 om al uw tekens te verstaan. 
 Dan is het aardse leven goed, 
 omdat de hemel mij begroet. 
 
Slotwoorden en zegen 

 

Orgelspel 
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Aan deze dienst werkten mee: 

 

ds. E. Dibbets-van der Roest, voorganger 

Gert Jan Hol, orgel 

Trudi Bouwmeester, ouderling van dienst en lector 

Harry Arkesteijn, voorbereiding en lector 

Ada de Rijke en Wil Ouwendijk, uitzending van beeld en geluid 

Jaap v.d. Burg, koster 

 

 

 


