
Week van Gebed 2021 – Alphen aan den Rijn       

“Blijf in mijn liefde”                                                                                      

Zaterdag 23 januari 19-30 uur St. Bonifaciuskerk  

 

Dagthema: Groeien in Eenheid 

 

Voorganger:  Frans Dam                                                                       

Lector:   Marijke Romijn (Protestantse wijkgem. Maranathakerk)                                                                      

Cantor:   Frans van den Berg,   

Organist:   Jos Pijpers 

 

Woord van welkom 

 

Openingslied: Lb 283 (ZJ 828) In de veelheid van geluiden 1,2,4  

In de veelheid van geluiden                                                                         

in het stormen van de tijd,                                                                      

zoeken wij het zachte suizen                                                                     

van het woord, dat ons verblijdt. 

En van overal gekomen,                                                                        

drinkend uit de ene bron,                                                                      

bidden wij om nieuwe dromen,                                                               

richten wij ons naar de zon. 

Laat uw dauw van vrede dalen                                                                     

in de voren van de tijd.                                                                              

Vat ons samen in de stralen                                                                         

van uw goedertierenheid. 

 

Liturgische begroeting 

 



Openingsgebed 

 

1e lezing: 1Kor. 1, 10-13  

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u 

op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw 

denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloë’s huisgenoten 

is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u 

heerst. Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van 

Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ Is 

Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de 

naam van Paulus dat u bent gedoopt? 

 

Lied: Lb 287 Rond het licht dat leven doet 2,5 

Rond het boek van zijn verbond                                                          

noemen wij elkaar bij name,                                                                

roepen wij met hart en mond                                                         

levenswoorden: ja en amen-                                                                      

als de kerk van liefde leest                                                                           

is het feest. 

Rond het licht dat leven doet                                                                  

groeten wij elkaar met vrede.                                                                       

Paaslicht straal ons tegemoet,                                                                    

zegen wie uw liefde delen,-                                                                      

licht dat dit geheim behoedt:                                                                     

God is goed  

 

Evangelielezing: Joh. 17, 20-23  

Laat allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in 

ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen 

laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals 

wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de 

wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u mij liefhad. Laat hen 

allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent.  

 



GvL 498 Mogen allen een zijn  

Refrein:                                                                                              
Mogen allen één zijn, Vader,                                                                       

zoals Gij in mij zijt, en ik in U ben;                                                            
mogen zij ook één zijn in ons,                                                                 

opdat de wereld gelove in Mij. 

Heilige Vader, bewaar steeds mijn vrienden                                               
voor het één geloof in uw naam,                                                                      

de naam, die Gij aan Mij verleent                                                                  
opdat hij door hen bemind moge zijn. Refrein. 

Heilige Vader, tot U kom ik weder;                                                                   

doch wijl ik nog bij hen verblijf,                                                                 
spreek Ik tot hen uw vreugdewoord,                                                         

opdat heel mijn vreugd' in hen moge zijn. Refrein 

Heilige Vader, ik bid ook voor allen,                                                          

die ooit zullen luist'ren naar hen                                                                 

en blij geloven in uw Woord:       
ook zij wezen één, en één zoals Wij. Refrein. 

 

Overweging 

 

Muzikaal intermezzo : “Liebster Jesu wir sind hier” - J.S. Bach. (BWV 731) 

 

Dankgebed en voorbede,                                                            

afgesloten met het ‘Onze Vader’ (in de NBV-vertaling) 

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 ons dagelijks 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 redt ons uit de greep van het kwaad.                                                          

Want aan u behoort het koningschap,                                                                    
de macht en de majesteit                                                                                     

tot in eeuwigheid.                                                                                             
Amen. 



Slotwoord 

 

Zegenbede 

 

Slotlied: GvL 572/Lb 763  Zij zullen de wereld bewonen 1,2,4 

Zij zullen de wereld bewonen,                                                                                                                                        
zij namen het wonder ter hand,                                                                                                                                  

de mensen van nacht en nevel                                                                                                                           
brengt Hij naar het heilige land. 

Er zal geen verzengende hitte,                                                                                                                                

geen dorst en geen honger meer zijn                                                                                                                     
want Hij zal ze weiden aan water                                                                                                                              

dat vloeit uit het hart der woestijn. 

De hemel roept uit Halleluja,                                                                                                                                       
de aarde brengt leven tot stand,                                                                                                                                

de bergen bezwijken van vreugde,                                                                                                                             
de wereld wordt vaderland. 

 

 

Bovenstaande teksten zijn voor eenmalig gebruik in de liturgie van 23 januari                                            

en zullen direct daarna van de website verwijderd worden. 

 


