
  

 
OECUMENISCHE VIERING bij het begin van de WEEK VAN 

GEBED VOOR DE EENHEID zondag 19 januari 2020 
 
Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist. Een 
gezamenlijke viering met de Protestantse Gemeente, R.K parochie, Evangelische 
Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen. 
Voorgangers zijn: Martin Rus, ds. Roel Bosch, Peter Sodaar, Wiel Hoekstra en 
lectoren uit de gemeente. Organist is Willem H. Boog.  
Zanggroep Young Vocals aangevuld met zangers uit de Oosterkerk en 
Noorderlichtgemeente, onder leiding van Daniël Claas, verlenen hun 
medewerking met zang en piano. 
Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de allerkleinsten. 
Na afloop van de viering is er ontmoeting, met koffie, thee. U bent van harte 
uitgenodigd. 
 

 
Orde van dienst 

 
 

HANDELINGEN 28 VERS 2:‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ – 
Handelingen 28 
 
 
Inleidend orgelspel: liedbewerking 'Leid vriendelijk Licht' (W.H. Zwart) en 
Orgelkoraal 'Wij geloven allen in één God' (W.H. Boog), waarna: 
 
 
OPENING EN VOORBEREIDING 
 
• Intochtslied NLB 275:1,2,3,4,5, Heer onze Heer 
• Woord van welkom  
 

V De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.  
A En ook met u.  

 

• Inleidende woorden 
 

Roepen tot de Heilige Geest  
Vragen om vergeving en verzoening, kyrie en gloria  

 

• Zingen: NLB 301k - Kyrie eleison, Heer ontferm U!, in afwisseling van stem 
en tegenstem: zanggroep voorganger en allen 

 

• Loflied: NLB 309a - God alle eer!, in afwisseling van stem en tegenstem: 
zanggroep en allen 

 

 
 
RONDOM HET WOORD  
 
• We zingen de bede uit Psalm 19 (2x) 
 

 
 
 
• De kinderen gaan naar de kinderruimte 
 

• Lezing: Handelingen 27 vers 18 - 28 vers 10, met steeds na de woorden: 
God, kom te hulp: antifoon NLB 367g/ GvL 229  
 

 

 
 
 

• Na de lezing 
 

V: Dit is het woord van de Heer 
A: Wij danken God die ons redt en geneest 
 

• Zingen Psalm 107: 1, 12, 13, 15- Gods goedheid houdt ons staande 
 

• Lezing: Marcus 16 vers 17,18, 338a Halleluja, voorzang, allen 
 

En Jezus zei: ‘Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn 
aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze 
zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen 
oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze 
zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ 
 



  

Halleluja, voorzang, allen 
 

• Korte overweging  
 
• Zang door de Young Vocals: Ubi caritas, muziek Ola Gjeilo 
 
• Zingen van lied GvL 519, NLB 828 - Stem als een zee van mensen 

1 Young Vocals, 2 en 3 allen 

 
BELIJDEN, BIDDEN EN GEVEN  
 
• Samen belijden  

Broeders en zusters, we zijn één in de Heer Jezus Christus, verbonden in de 
wereldwijde kerk. Daarom belijden we ons geloof, met deze woorden: 
(vetgedrukt door allen, rest door een lezer) 
Wij geloven in God 
die een … 
Wij geloven in Jezus, 
die vereerd werd …  
Wij geloven in de Heilige Geest, 
die met Pinksteren … 
Wij geloven dat we God boven alles kennen door Jezus  
en tegelijk … 
We geloven dat het koninkrijk van God groter is dan de kerk 
en dat de liefde van God … 
…. alle menselijke verwachtingen te overstijgen.  
We zegenen God voor altijd! 
 

• De kinderen komen binnen 
 

• Collecte voor de Raad van Kerken in Nederland  
Tijdens de collecte zingen de Young Vocals: We’ve got the Spirit!  

 
• Acht sterke woorden 

Er worden acht roeispanen binnengebracht door de kinderen.  
… 
Help ons, God, te leven uit Verzoening  
… 
Help ons, God, te leven uit uw Verlichting 
… 
Help ons, God, te leven uit de Hoop  
… 
Help ons, God, te leven uit Vertrouwen 
… 
Help ons, God, te leven met uw Kracht 
… 
Help ons God, blij te zijn met Gastvrijheid 
… 

Geef ons, God, Bekering 
… 
Wek ons op, God, tot Vrijgevigheid 
… 

• Samen bidden  
 

Dankgebed en voorbede, met acclamatie: Kom te hulp…, antifoon NLB 
367g/ GvL 229 
 

Stil gebed 
 

Het Gebed van de Heer 
 

V Laten wij samen, één in Christus, de woorden bidden die Hij ons heeft 
geleerd:  
A Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. Amen 
 

• Vredegroet 
 

V De mensen op Malta hebben Paulus en zijn metgezellen verwelkomd met 
buitengewone vriendelijkheid. Laten ook wij elkaar begroeten en de vrede 
delen die Christus ons gegeven heeft.  
 

Vrede en alle goeds! 
 

• Samen worden we uitgezonden en gezegend  
 

V Wij worden allemaal uitgezonden om het goede nieuws te verkondigen.  
Wij zijn samengekomen als christenen en daarom als medeleerlingen.  
Laten wij dan buitengewoon vriendelijk op weg gaan, als levende bewijzen 
van dat goede nieuws.  
 

Moment stilte voor persoonlijk gebed 
 

Elke bede beantwoorden we met gesproken: Amen. 
 
• Zingen slotlied NLB 416, Ga met God 
 

• Uitleidend orgelspel: ‘Dank, dank nu allen God’ (uit ‘Ouverture’ van J. 
Zwart) 


