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Voorbereiding 
Orgelspel 

Verwelkoming door de gastheer/gastvrouw 

Aansteken van de paaskaars 

(gemeente gaat staan) 

Aanroeping 
Zingen lied 680:1,2,3,4  (Kom, Heilige Geest…) 

Votum en groet 

Lied  680:5 
 

Inkeer 
 
Inleidende bijbellezing Johannes 15:9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de 
Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde 

 
Inleiding op Week van gebed voor eenheid 
 
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’. 



 
L1. 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.  
 
L2. We richten ons op de liefde van Christus, op hem die de kern van 
ons leven is. 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. 
Gebed 
Zingen lied 791:1,2,3 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 

 
Woord en gebed 
 

Lezing tekst Karel Eykman bij 1 Korintiërs 13, pg 1302 

Zingen lied 791:4,5,6 

Lezing Johannes 15:1-17 

51‘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. 3 Jullie 
zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 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. 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. 7 Als 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. 9 Ik 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. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 
vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is 
dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er 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. 16 Jullie 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. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

Preek 

Orgelspel 

Voorbeden 

L1. 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. Acclamatie 

 

 

 
L2. 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. Acclamatie 



L1. 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. Acclamatie 

L2. 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. Acclamatie 

Vg. Voorbeden vervolg 

Stil gebed 

Gezongen Onze Vader 

 

Uitzending en zegen 



 
Mededelingen, o.a. aankondiging van de bij de uitgang te houden 
collecten. 

(Indien er een gastpredikant voorgaat wordt dit door een 
kerkenraadslid gedaan) 

Zingen slotlied 994 (Voor hen die ons regeren) 

Uitzending en zegenbede 

 

 

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:  

• Stichting Lotje* 

• Het werk van de remonstrantse gemeente Den Haag en omstre-
ken 

*Stichting Lotje ondersteunt in Den Haag en omstreken kleinschalige 
projecten voor hulp aan kinderen die zich in een noodsituatie 
bevinden. 

N.b. U kunt u bijdrage voor het collecte doel overmaken op: 
NL.93 INGB 0000 006397 o.v.v.: Stichting Lotje.  

Zondag 24 januari, 10.30 uur,  
Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp 
 
Zondag 31 januari, 10.30 uur, 
Kerkdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek  

 

 


