
Zondag 17 januari - Voorst 
Ouderling van dienst: Han Klaasen 
Voorgangers: Pastor Wilma Steenbeek en mw. Gerda Jansen 
Orgel: Gert Oldenbeuving  
Zang: Mariska Hendriks, Henk Ilbrink, Joke Riefel, Frans Ganzevles 
 

Vandaag begint de Week van gebed voor eenheid onder christenen. In deze oecumenische dienst 
willen we daarbij aansluiten. Het thema voor dit jaar is: Blijf in mijn liefde. Het is een oproep van Jezus 
Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Jezus Christus zegt 'Blijf in mijn liefde en je zult veel 
vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor 
gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Zoals ranken verbonden zijn met de wijnstok mogen wij in de 
liefde verbonden zijn met Hem. 

 

Orde van dienst  

 

Welkom, mededelingen 

Openingslied  217 De dag gaat open voor het woord des Heren – coupletten 1,3,4 en 5 

Bemoediging en groet 

Inleiding thema 

Gebed van toenadering 

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht  

Gebed voor opening van het woord 

Lezing: Johannes 15: 1-17 

Lied 568a Daar waar liefde heerst              

Ubi caritas et amor.  
Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Live in charity 
and steadfast love. 
Live in charity; 
God will dwell with you. 
 
Daar waar liefde heerst 
en vrede, 
daar waar liefde heerst, 
daar is God met ons. 
 
  



Live in charity 
and steadfast love. 
Live in charity; 
God will dwell with you. 
 
Daar waar liefde heerst 
en vrede, 
daar waar liefde heerst, 
daar is God met ons. 
 
Overweging 
 
Lied 653 U kennen, uit en tot u leven – coupletten 1, 5 en 7 

Dankgebed 
Voorbeden 
Onze Vader 

Collecte aankondiging – doel: Oecumenische Omroep 

Slotlied 425 Vervuld van uw zegen 

Vredeswens  

Zegen 

 

  



Geroepen om lief te hebben 

 

Geroepen 

om lief te hebben… 

wij zijn geroepen 

om lief te hebben. 

Je zou het willen roepen 

in deze wereld: 

tegen de soldaat 

in de bulldozer, 

tegen het kind 

met de steen, 

tegen de moeder 

van de martelaar, 

tegen de terrorist met 

de bom op zijn lichaam, 

tegen de president 

op oorlogspad… 

 

Maar zeg het vooral 

tegen je zelf 

als je je ergert 

als je boos bent 

als je bang bent, 

als je niet geloofd wordt. 

Zeg het en deel ervan uit 

deel rijkelijk uit 

van die liefde die 

elk mens in zich draagt, 

gekregen van een God 

die zelf liefde is. 

 

Felicia 


