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Blijf in mijn liefde 

en je zult veel vrucht dragen 
 
 
 

oecumenische viering 
Raad van Kerken Doorn 



Muziek vooraf 
 

Als het kleine klokje luidt, worden we stil 
 

Moment van stilte en inkeer 
 

Bemoediging en Groet 
 

Intochtslied  Breng ons samen                  (Opwekking 797) 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 
Woord van welkom 
 
Zingen   In de veelheid van geluiden        (Liedboek 283: 1, 2 & 4)
  

In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

De opbrengst van de collecte is deels bestemd voor de onkosten van deze 
viering en deels voor hulp aan dakloze vluchtelingen in onze gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. U kunt uw gave overmaken op NL59 RABO 0373 7180 71 
t.n.v. Prot gemeente Doorn onder vermelding van “collecte oecumenische 
viering 17 jan 2021”. 

 
 
 
Deze viering is voorbereid door de werkgroep “Oecumenische viering 2021” van 
de Raad van Kerken Doorn: 

Gijs van den Brink (Elim gemeenschap Doorn) 
Bert Cozijnsen (De Ludenkapel, Vrijzinnigen Doorn) 
Sophie van den Berg - Hofstee (Maartenskerk Gemeente) 
Jeanette van Osselen (Sint Martinus Parochie Doorn) 
Hanne de Rooij (Nederlands Gereformeerde Kerk Doorn) 
Carl van Waaij (secr. Raad van Kerken Doorn) 

 
Verder werkten mee: 

Anne-Karien Damen (moment met de kinderen) 
Arjan Veen (organist) 
Ina Veldman (ouderling) 
Eric Sonneveld (koster) 
Ellen Bol en Wilma van Weelden (techniek Kerk-tv) 

 
De liederen werden gezongen door: 

Esther van Gessel 
Saskia Wiegeraad 
Ted en Gerard Snijders (Ave Maria) 



Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
Geest van Jezus Christus, 
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 
wij zijn één in Christus. 
 

Mededeling collecte 
 

Gebeden   afgesloten met het gezamenlijke “Onze Vader” 
(ieder in zijn/haar eigen versie en taal) 

 
Ave Maria 
 

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostrae. Amen. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
De Heer zij met u, gezegend zijt gij 
onder alle vrouwen en gezegend is de 
vrucht van uw schoot, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder van God, bid 
voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood. Amen. 

 
Zegen 
 
Slotlied   Blijf in mij                       (Sela) 
 

Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 
 
Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 

 
Kyriegebed 
 
Gloria   Psalm 96 verbeeld en verwoord 
 
Moment met de kinderen  De opdracht die tijdens de viering wordt 

toegelicht, vind je op de website 
www.protestantsegemeentedoorn.nl 

 
1ste schriftlezing Psalm 103: 12-18 
 

Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
 

De mens - zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
 

Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 

 
  

http://www.protestantsegemeentedoorn.nl


Zingen   Zegen, mijn ziel            (Psalm 103: 1 & 5) 
 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

2de schriftlezing  Johannes 15: 1-11 
 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere 
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. 
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf 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. Ik 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. Wie niet in mij blijft 
wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met 
andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als 
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 
wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: je 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. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 

 
  

Zingen   Ik ben de wijnstok         (Liedboek 656: 1 & 3) 
 

Ik ben de wijnstok, 
Mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in U- 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader,  
de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u- 
dan vindt Hij vruchten hier 

 

Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals Ik in de Vader blijf – 
Gij zult vol vreugde zijn. – 
Bid om de geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 

 
Meditatie 
 
Klankbeeld Muziek: Alexander Agricola (1446-1506): Pater meus 

agricola est = “mijn vader is de landbewerker” (Joh 15: 1)  
uitgevoerd door Capilla Flamenca (Ricercar RIC 306) 

 
Zingen   Vlammen zijn er vele    (Liedboek 970: 1, 2 & 3) 
 

Vlammen zijn er vele, één is het licht, 
licht van Jezus Christus, 
vlammen zijn er vele, één is het licht 
wij zijn één in Christus. 
 

Ranken zijn er vele, één is de stam, 
wijnstok van het leven, 
ranken zijn er vele, één is de stam, 
wij zijn één in Christus. 
 
 


