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LITURGIE GEBEDSVIERING Gaandeweg één, 18 maart 2017 

1. Opening  
 

In Christus is noch west noch oost 

In Christus is noch oost noch west 

in Hem noch zuid noch noord,  

één wordt de mensheid door zijn troost,  

de wereld door zijn woord, 

tot ieder hart dat Hem behoort 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samenbindt. 

Geliefden, sluit u dan aan een,  

vanwaar en wie g’ook zijt: 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd 

hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd 

in Hem is zij vertroost. 
 

Ds. vd Broeke: 

Wij zijn hier bijeen in de Naam van de Ene, de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

Allen: Amen. 

De Heer zij met u  

Allen: En ook met u! 

Zusters en broeders in Christus, 

met vreugde beseffen wij dat wat ons verbindt groter is dan wat ons scheidt, 

dat wederzijds begrip en vertrouwen toenemen.  

Daarvoor willen wij God danken.  

Er is ook verdriet en berouw om wat wij elkaar en de wereld hebben aangedaan.    

Wij willen dat bekennen tegenover God en elkaar,  

en vergeving vragen.  

En wij bidden in dit uur om de Geest, die alles nieuw maakt,  

om ons gaandeweg te brengen tot de eenheid die Jezus heeft bedoeld.   

Zo zetten wij Jezus’ gebed voort ‘’Moge allen één zijn’’. 
 

 

(vervolg Bisschop de Korte) 
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B. de Korte 

Laat ons bidden: 

Jezus Christus, Heer van uw kerk,  

zend ons uw heilige Geest!  

Genees onze troebele en pijnlijke herinneringen, 

breng licht in ons hart. 

Heilige Geest, 

help ons blij te zijn om de gaven die wij allen hebben ontvangen door de Reformatie.  

Maak ons bereid de scheidsmuren die onze voorvaderen en wij hebben opgetrokken  

neer te halen en op te ruimen.  

Rust ons toe  

voor een gemeenschappelijke getuigenis en dienst aan de wereld.    

Allen: Amen, laat het zo zijn 

 

Lied ter aanroeping van de heilige Geest 

Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, 

veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus (Taizé)   

 

2. Dankzegging 

 

Ds. Verhoeven: 

Protestanten zijn van harte dankbaar voor wat Luther en de andere reformatoren 

toegankelijk hebben gemaakt: 

 

- begrip van het evangelie van Jezus Christus en geloof in Hem 

 

- inzicht in het mysterie van de Drie-ene God die zichzelf uit genade aan ons mensen geeft 

 

- de vrijheid en zekerheid die het evangelie brengt 

 

- de liefde die het geloof opwekt en de hoop in leven en dood die het geloof teweegbrengt 

 

- het levend contact met de heilige Schrift, de catechismussen en de gezangen die het geloof 

in het leven binnenbrengen.  

 

Protestanten willen deze geschenken delen met alle andere christenen. 

 

(vervolg b. de Korte) 
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B. de Korte: 

 

Katholieken en protestanten hebben zoveel gemeen in het geloof dat zij samen dankbaar 

kunnen en zelfs moeten zijn, zeker op de herdenkingsdag van de Reformatie.  

Het Tweede Vaticaans Concilie spoort katholieken aan de echt christelijke waarden uit het 

gemeenschappelijk erfgoed bij de van ons gescheiden broeders met vreugde te erkennen en 

waarderen.  ‘Het is goed en heilzaam om de rijkdom van Christus te erkennen, evenals de 

deugdzame werken in het leven van anderen die van Christus getuigen, soms zelf ten koste 

van hun eigen leven’ (Unitatis Redintegratio, 1,4).  

In deze geest omarmen katholieken en protestanten elkaar als zusters en broeders in de 

Heer.  

En samen verheugen ze zich over de echt christelijke gaven die zij beide ontvangen hebben 

en op verschillende wijze herontdekt hebben door de vernieuwing en impulsen van de 

Reformatie.    

 

Ds. Verhoeven:  

Samen willen wij onze dankbaarheid uitspreken voor de vele protestante, katholieke en 

oecumenische gemeenschappen die zich niet laten afschrikken door moeilijkheden en zich 

blijven inzetten voor onderlinge verzoening en eenheid.  

B. de Korte: 

Dankbaar ook zijn wij voor het inzicht dat we eerlijk en liefdevol met het verleden moeten 

omgaan  

en dat we wederzijds erkennen dat de verdeeldheid ons verder van God en Christus heeft 

verwijderd.  

Ds. vd Broeke: 

Onze scheiding was ongetwijfeld een bron van lijden en misverstanden. Maar we zijn 

dankbaar dat ze ook geholpen heeft bepaalde geloofsinhouden opnieuw te ontdekken en 

beter te begrijpen.  

Ds. Verhoeven: 

Laat ons bidden: 

Wij danken u, God, voor de vele theologische en geestelijke inzichten die wij door de 

Reformatie hebben ontvangen. 

Wij danken u voor de goede veranderingen en hervormingen die door de Reformatie tot 

stand zijn gekomen.  

Wij danken u voor de verkondiging van het evangelie die talloze mensen heeft gesterkt in 

een leven van geloof in Jezus Christus.  

Cantor: Amen, amen 

Allen: Amen, amen 



4 
 

 

Lied van dank 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia (Taizé) 

 

3. Berouw/schuldbekentenis 
 

B. de Korte: 

Protestanten en katholieken hebben hun aandacht vaak gericht op wat hen scheidde van 

elkaar in plaats van te kijken naar wat hen verbond. Zij hebben aanvaard dat het evangelie 

verweven werd met de politieke en economische belangen van de machthebbers.  

Oorlogen werden gevoerd, geloof en godsdienst werden misbruikt. Hun tekortkomingen 

hadden de dood van honderdduizenden mensen tot gevolg.  

De onwil en het onbegrip van katholieken en protestanten tegenover elkaar betreuren wij 

diep. 

Ds. vd Broeke: 

Laat ons bidden. 

Barmhartige God,  

wij treuren erom dat zelfs goede daden van hervorming en vernieuwing vaak onbedoelde 

negatieve gevolgen hadden  

Cantor: Vergeef, ons, vergeef ons 

Allen: Vergeef ons, vergeef ons 

Ds. Verhoeven: 

Barmhartige God,  

wij bekennen onze vasthoudendheid aan eigen denken en doen waardoor de verdeeldheid 

uit het verleden wordt voortgezet.  

Wij bekennen onze schuld aan onze verdeeldheid, die schande voor de wereld.  

Allen: Vergeef ons, vergeef ons.  

B. de Korte: 

Barmhartige God,  

wij treuren om de muren die wij om ons heen hebben opgetrokken, mentale, spirituele, 

lichamelijke, politieke muren die hebben geleid tot discriminatie en geweld. 

Allen: Vergeef ons, vergeef ons.    

Ds. vd Broeke: 

Barmhartige God,  

wij geloven dat wij in Christus uw vergeving en verzoening mogen ontvangen. Schenk ons 

kracht om opnieuw te beginnen. 

Schenk ons uw Geest om een trouw en gemeenschappelijke getuigenis te kunnen geven aan 

onze wereld die uw barmhartigheid zo nodig heeft.  
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Cantor: Amen, amen 

Allen: Amen, amen 

Ds. Verhoeven: 

Moge de vrede van Christus uw hart vervullen,  

moge de vrede van Christus altijd met u zijn. 

Allen: En ook met u 

 

Doorgeven van de vrede.  

Voorgangers (en overige aanwezige kerkleiders of vertegenwoordigers) geven elkaar een 

teken van vrede. Daarna de hele zaal. 

 

Lied ELB 1 501 Vrede van God 

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

In Jezus’ naam, in Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam geef ik jou 

vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

Heilige Geest, de heilige Geest, de heilige Geest, zij met jou. 

Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 

 

4. Evangelie en verkondiging 
 

B. de Korte: 

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. (Jo 15, 1-5)   
 

Preek door Ds. vd Broeke 

 

                                                           
1 Evangelisch Liedboek 
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Vlammen zijn er vele  

 

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.  

Velen mogen dienen 

als onze Heer, 

Hij wast onze voeten, 

velen mogen dienen 

als onze Heer 

wij zijn één in Christus. 

Leden zijn er vele,  

één is zijn kerk,  

wij zijn Christus‘ lichaam,  

leden zijn er vele,  

één is zijn kerk,  

wij zijn één in Christus. 

 

5. Wederzijdse verplichtingen 

  

Ds. Verhoeven: 

Gaandeweg één, in die overtuiging, met die vaste wil zetten wij onze oecumenische reis 

voort. Het kompas op die reis zijn voor ons de vijf wederzijdse verplichtingen uit Van conflict 

naar gemeenschap. 

B. de Korte: 

1. Katholieken en protestanten dienen altijd te beginnen vanuit het perspectief van de 

eenheid, en niet vanuit de verdeeldheid,  

om zo te versterken wat ze gemeen hebben,  

ook al zijn de verschillen soms gemakkelijker te zien en te ervaren.      
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(Na elke ‘verplichting’ wordt een brandende kaars door een jongere of een kind naar het 

podium gedragen. Daar wordt de kaars op een kandelaar gezet. Intussen wordt gezongen   

‘Christ be our light.’) 

Ds. vd Broeke:  

2. Protestanten en katholieken dienen zich voortdurend te laten omvormen door de 

ontmoeting met de ander en door wederzijds getuigenis van het geloof.  

Allen zingen: Christ be our light 

Ds. Verhoeven: 

3. Katholieken en protestanten dienen weer naar zichtbare eenheid te streven,  

samen daarvoor concrete stappen uit te werken 

en steeds dat doel voor ogen te houden.   

Allen zingen: Christ be our light 

Bisschop de Korte: 

4. Protestanten en katholieken dienen samen de kracht van het evangelie van Jezus Christus 

opnieuw te ontdekken voor onze tijd. 

Allen zingen: Christ be our light 

Ds. vd. Broeke:  

5. Katholieken en protestanten dienen sámen te getuigen van Gods genade  

in verkondiging en dienst aan de wereld. 

Allen zingen: Christ be our light 

 

Lied NLB 1005 ‘Longing for light, we wait in darkness’  

(Coupletten 1,2,5). 

 

6. Voorbede  

 

B. de Korte: 

Laten wij nu bidden voor de wereld, de kerk en allen die in nood zijn: 

Cantor: Kyrie eleison 

Allen: Kyrie eleison (koor houdt akkoord aan tijdens volgende tekst) 

1. Barmhartige God, uw goedheid blijft heel onze geschiedenis door.  

    Open het hart van alle mensen: dat zij u en uw genade zullen ervaren.  

Allen: Kyrie eleison 

(vervolg Ds. Verhoeven)  
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Ds. Verhoeven 

2. God van vrede, buig wat onbuigzaam is, breek af wat moet worden opgeruimd:  

    muren die ons scheiden, overtuigingen die verzoening verhinderen.  

Allen: Kyrie eleison 

Ds. vd Broeke 

3. God, rots en schuilplaats, bescherm de vluchtelingen die geen huis hebben  

    en hunkeren   naar veiligheid.  

    Bescherm de verlaten kinderen.  

    Help ons op te komen voor de menselijke waardigheid.  

Allen: Kyrie eleison 

B. de Korte:  

4. God van leven, genees onze duistere en pijnlijke herinneringen.  

     Snij weg alle zelfgenoegzaamheid, onverschilligheid, onwetendheid.  

     Schenk ons een geest van verzoening, keer ons naar u en elkaar.  

Allen: Kyrie eleison 

Ds. Verhoeven 

5. God die ons wilt voeden, breng ons samen aan de tafel van uw eucharistie.  

     Voed ons innerlijk en onderling in gemeenschap met u. 

Allen: Kyrie eleison 
 

Ds. vd Broeke: 

In het vertrouwen dat u, God,  

onze gebeden voor de noden in de wereld en voor de eenheid van alle christenen hoort, 

bidden wij samen zoals Jezus ons heeft geleerd: 
 

Allen:  

 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van u is het koninkrijk 
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en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen 

 

B. de Korte: 

(Intussen speelt begeleiding zacht, ook ter introductie van de samenzang)  

Voor alles wat God in ons kan doen,  

voor alles wat God zonder ons kan doen 

Cantor: Wij danken God 

Allen zingen: Wij danken God 

Ds. Verhoeven: 

 

Voor allen die vóór ons geleefd hebben en Christus in zich droegen, 

voor allen om ons heen die Christus in zich dragen:  

Cantor: Wij danken God. 

Allen: Wij danken God 

Ds. vd Broeke: 

Voor alles wat de Geest ons geven wil,  

overal waar de Geest ons zenden wil: 

Cantor: Wij danken God 

Allen: Wij danken God 

Voorgangers samen: 

De zegen van God de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

zij met u  

op onze gezamenlijke weg,  

nu en altijd. 

Cantor: Amen 

Allen: Amen 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416) 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen,  

ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 
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over jou zijn vleugels spreiden. 

ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Ga met God en Hij zal met je zijn,  

tot wij weer elkaar ontmoeten,  

in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 

 

 


