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Stilte 

Inleidende muziek   

Arietta – E. Grieg (1843-1907) 

Aansteken kaarsen 
 
Openingsvers en Lofprijzing NLB 190a 
 
Woord van welkom 
 
Vg:  De genade van de Heer Jezus Christus,  
  de liefde van God  
  en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen  
 
A:  En ook met u.… 
 
Openingslied NLB 688 – Heilige Geest 
 
Vg:  Broeders en zusters in Christus,  
  de Week van gebed voor eenheid van christenen  

is dit jaar voorbereid door de zusters van de 
kloostergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland.  

  Zij kozen als thema:  
  'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen'.  
 
  Gods grote verlangen is verwoord door Jezus:  
  dat wij tot hem komen en in hem blijven.  
  Onvermoeibaar wacht Hij op ons.  
  Hij hoopt dat wij, één met hem in liefde,  
  vruchten zullen dragen die leven brengen.  
 
  Maar omdat 'de anderen' vaak zo anders zijn,  
  kunnen we geneigd zijn ons terug te trekken in onszelf  
  en alleen te zien wat ons scheidt.  
  Laten we dan luisteren naar hoe Christus ons oproept  
  in zijn liefde te blijven en daardoor veel vrucht te dragen.  
 
  We willen aandacht geven aan de oproep van Jezus.  

We richten ons op zijn liefde, op hem die de kern van ons 
leven is. 
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  Daarmee begint de weg naar eenheid:  
  onze eigen intieme relatie met God.  
  In zijn liefde blijven versterkt het verlangen  
  om te zoeken naar eenheid en verzoening met anderen.  
  God opent ons naar wie anders zijn dan wij.  
  Dit is een belangrijke vrucht,  

een gave om de verdeeldheid tussen ons en in de wereld te 
helen…. 

 
Vg:  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.  
 
A:  Amen 
 
 
Lofprijzing  U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan U! 

 
A:   U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!  
   
Vg:  Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.  
  Wij zingen uw lof midden in uw schepping,  
  onder al uw schepselen.  
 
A:  U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U!  
 
Vg:  Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen. 
  Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt 
is.  
 
A:  U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U! 
  
Vg:  Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.  
  Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.  
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A:  U die ons roept om U te | loven | hier op | aarde: glorie aan U! 
  
Vg:  Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid. 
  Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,  
  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!  
 
Psalm 103 Als Hij er niet was (Hans Bouma) 
Zingen  NLB 103a – Bless the Lord 
 
Evangelie Johannes 15: 1 – 17 
 
Zingen  NLB 568a – Ubi Caritas (daar waar liefde is) 
 
Korte stilte 
 
Gebeden 
 
Vg:  God van liefde, door Christus zegt U ons:  
  Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie gekozen.  
  U zoekt ons,  

U nodigt ons uit uw vriendschap te ontvangen en daarin te 
blijven.  

  Help ons om nog dieper op uw uitnodiging in te gaan  
  en te groeien in een leven dat steeds completer is.  
 
A:  De vreugde van ons hart is in God (gesproken of gezongen) 
 
Vg:  God van liefde,  
  U roept ons om U te loven hier op aarde  
  en elkaar te verwelkomen als een genadegave van U.  
  Dat uw liefdevolle blik, die op ieder mens rust,  
  ons zal openen om elkaar te accepteren zoals we zijn.  
 
A:  De vreugde van ons hart is in God 
 
Vg:  God die bijeenbrengt,  
  U vlecht ons samen tot één wijnstok in uw Zoon Jezus.  
  Dat uw Geest van liefde in ons zal blijven,  
  in onze afzonderlijke gemeenschappen  
  en oecumenische bijeenkomsten. 
  Geef dat wij samen in vreugde mogen vieren wie U bent.  



- 5 - 

 
A:  De vreugde van ons hart is in God 
 
Vg:  God van de ene wijngaard,  
  U roept ons op in uw liefde te blijven,  
  in alles wat we zeggen en doen.   
  Geef dat wij, aangeraakt door uw goedheid,  
  die liefde mogen weerspiegelen, thuis en waar wij werken.  
  Dat we de weg bereiden naar elkaar,  
  spanning wegnemen  
  en rivaliteit overbruggen.  
 
A:  De vreugde van ons hart is in God 
 
Samen stil zijn  
 
Vg:  Vaak zien wij bidden als iets wat wij doen,  
  een activiteit van onszelf.  
  Maar nu worden wij uitgenodigd om van binnen stil te worden,  
  ons af te keren van alle lawaai, van de zorgen in ons leven,  
  en onze gedachten los te laten.  
  In deze stilte zal God aan het werk gaan.  

Wij hoeven alleen maar in Gods liefde te blijven, te rusten in 
hem.  

 
(we zijn ongeveer 2 minuten stil) 
 
Lied  Innerlijk licht, o Jezus Messias (Taizé) 

 
Vg:  Het leven met God en het geven om elkaar  
  zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
  Bidden en werken horen bij elkaar.  
  Wanneer wij in Christus blijven,  
  ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid  
  om op te treden tegen alle onrecht en verdrukking.  
 
  Laten wij samen de volgende woorden uitspreken:  
 
A:  Bid en werk, opdat Gods koningschap zichtbaar zal zijn. 
  Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten,  
  de hele dag door. 
  Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet, 
  want zo ben je thuis bij Christus. 
  Word vervuld met de Geest van de zaligsprekingen; 
  vreugde, eenvoud en barmhartigheid.  
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Zegen (gesproken) 
 
Vg:  Wees eensgezind, opdat de wereld zal geloven!  
  Blijf in zijn liefde,  
  ga de wereld in en draag de vruchten van zijn liefde uit.  
 
A:  Moge de God van hoop ons vervullen met alle vreugde  
  en vrede van het geloof.  
  Zodat wij overvloedig mogen zijn in de hoop,  
  door de kracht van de heilige Geest.  
 
  In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
 
  Amen  
 
Slotlied  NLB 253 - De zon daalt in de zee  
 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door de 
zusters van Grandchamp, een gastvrije gemeenschap die openstaat voor 
mensen van alle leeftijden en alle gezindten en streeft naar eenheid en 
verzoening.  
 
De gemeenschap van Grandchamp is ontstaan in de jaren dertig van de vorige 
eeuw, toen een aantal protestantse vrouwen uit Franstalig Zwitserland het 
belang ontdekte van de stilte en het luisteren naar het Woord van God. Ze 
volgden het voorbeeld van Christus, die zich vaak terugtrok om te bidden. De 
zusters organiseerden retraites die ook voor anderen openstonden. Hiervoor 
vonden zij een vaste plek in het dorpje Grandchamp bij het meer van 
Neuchâtel. 
 
De zusters streven naar eenheid van de kerken. Het is de roeping van 
Grandchamp om te werken aan verzoening, in het bijzonder tussen christenen, 
met respect voor de gehele schepping. Ontmoetingen zoals die met frère 
Roger, die later de oecumenische gemeenschap Taizé begon, stimuleerden dit. 
In 1953 nam de communiteit van Grandchamp de Regel en Officie van Taizé 
aan. Samen met de broeders van Taizé en Kleine Zusters van Jezus werden zij 
geroepen de eenvoudige aanwezigheid van kleine gemeenschappen van 
gebed en vriendschap te beoefenen in achtergestelde gebieden. Hierdoor 
ontdekten zij de diversiteit van liturgische gebruiken. Een voorbeeld hiervan is 
de icoon van de Drie-eenheid dat te vinden is in het midden van de kapel van 
Grandchamp. De icoon nodigt alle aanwezigen (zusters en bezoekers) uit om 
deel te zijn van de liefde tussen Vader, Zoon en heilige Geest en deze door te 
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laten stromen naar de ander. 
 
De zusters beschouwen hun klooster als het 'niemandsland van de Geest', een 
plaats die met bij behulp van de Geest bijdraagt aan de eenheid van de kerk. 
Bezoekers voelen zich bijzonder welkom en ervaren de geweldloosheid van het 
evangelie. De gemeenschap telt nu ongeveer vijftig zusters die uit verschillende 
landen en culturen komen. Leven van vergeving en het aanvaarden van de 
verschillen zijn uitgangspunt voor verzoening. Dit vraagt om werken aan de 
eigen ziel en vervolgens werken aan de relaties met anderen, vertrouwend op 
de barmhartigheid van God. De zusters doen veel moeite voor vruchtbare 
contacten met andere gemeenschappen en mensen die zich inzetten voor de 
oecumenische dialoog, voor verzoening, gerechtigheid, vrede, en de heelheid 
van de schepping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda Vespers Nicolaȉkerk  
 
 Zondag 31 januari 2021, 17.00 uur 

Voorganger: Ds Johan Plante 
 
 
 
 
 
 
 

 


