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LITURGIE VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN 2023  
 

         THEMA: DOE GOED, ZOEK RECHT 
 

     22-1-2023, 19.00 uur, in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk te Bleiswijk   
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Georganiseerd door de IKO voorbereidingsgroep 
Joke Wassenaar; Corrie v. Herwaarden; Piet Groen; Joke Laan 

 
Muzikale medewerking van:Henk int ‘tVeen en leden van St. Ceciliakoor 

Orgel: Sietse Wassenaar???  
Liturgen: Ds. Wim de Bruin; Hervormde wijkgemeente Dorpskerk 

           Ds.Gerdina Loeve; Gereformeerde kerk ‘De Open Hof’ 
           Pastoor Stefan Bladowski; R.K. Parochie ‘O.L.V. Visitatie’ 
           Dhr. Piet Groen; Evangelische Gemeente ‘De Driehoek’. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZIKAAL ONTHAAL Orgelspel  
 
 

WELKOMSWOORD door IKO -lid Joke Wassenaar  
 
 

OPENINGSLIED: ‘Samen in de naam van Jezus’ (Opw. 167) 
 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot Zijn eer 
 

 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 

Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
T'is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer  
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WELKOMSWOORD EN OPENINGSGEBED Door Piet Groen 
 
 

SAMENZANG: Psalm 72 (couplet 1 en 4)  
 

1 Geef, Heer, de Koning uwe rechten 

En uw gerechtigheid 

aan ‘s koningszoon, om uwe knechten 

te richten met beleid. 

Dan ruist op alle bergen vrede, 

Heil op der heuvelentop 

Hij zal geweldenaars vertreden, 

Maar armen richt Hij op. 

 

4 Hij zal de redder zal der armen 

  hij hoort hun hulpgeschrei. 

 Hij is met koninklijk erbarmen 

 hun eenzaamheid nabij. 

 Hij helpt, met hun bestaan bewogen 

 die zijn in vrees verward. 

 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 

 Hij draagt hen in zijn hart. 
 

 

GEBED OM ONTFERMING  
 

V. Almachtige God, hoewel Christus ons eenheid schenkt, 
 zijn wij nog steeds verdeeld. Ontferm U over ons! 
A  Ontferm U over ons!  
 

V Het lukt ons onvoldoende in onze broeders en zusters U te dienen.  
Wij sluiten ons vaak af bij het horen van de Schrift. Ontferm U over ons! 

A  Ontferm U over ons! 
 

V. Wij delen in de ongehoorzaamheid van Adam en Eva; dit bracht lijden en 
dood, de schepping is gewond en verscheurd. Ontferm U over ons! 

A  Ontferm U over ons! 
 

V. De almachtige God verhoort onze gebeden,  
ontfermt zich over ons en vergeeft onze zonden. 

A Wij danken God. 
 

V God van allen, wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid om tot U te 
komen en onze zonden van onrecht en verdeeldheid te belijden. 
Alleen samen kunnen we uw heilige wijsheid begrijpen en daarin groeien. 
Daarom vieren we nu met open harten en ogen. Help ons de eenheid 
met elkaar te omarmen, en herinner ons eraan dat wij tot één familie 
behoren, bijeengebracht door uw H. Geest, te midden van uw schepping. 

A  Amen 
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SAMENZANG: ‘Door de wereld gaat een Woord’ (GvL 431) 
 

Door de wereld gaat een woord 
En het drijft de mensen voort: 
“Breek uw tent op, ga op reis 
Naar het land dat ik u wijs. 
 

Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden 
Door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 

Naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Door de wereld gaat een stoet 
Die de ban brak van het bloed 
Die bij wat op aarde leeft 
Nu geen burgerrecht meer heeft. Refr. 
 

Door de wereld klinkt een lied 
Tegen angsten en verdriet 
Tegen onrecht, tegen dwang 
Richten pelgrims hun gezang. Refr. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
 

Eerste schriftlezing Jesaja 1,10-18 (NBV vertaling) Door Stefan Bladowski 
 

10 Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, geef gehoor aan het 
onderricht van onze God, volk van Gomorra. 11 Wat moet ik met al jullie offers? 
–zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen, die vetgemeste kalveren; het 
bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. 12 En wanneer jullie voor 
mij verschijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 
13Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook; 
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 
14Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, 
ik kan ze niet langer verdragen. 15Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik 
mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft 
bloed! 16Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, ik kan ze niet meer 
zien. Vermijd alle kwaad 17en leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen 
in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.18De HEER zegt: Laten we 
zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden 
wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 
 

Voorganger: Woord van de Heer;  Allen: wij danken God  
 
 
 

Tweede schriftlezing Efeziërs 2,13-22 (NBV vertaling)  
 
13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, 
door zijn bloed.14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden 
één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken15 en 
de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit 
die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede16 en 
verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam 
de vijandschap te doden.17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was 
en vrede aan hen die dichtbij waren:18dankzij hem hebben wij allen door één  
Geest toegang tot de Vader.  
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19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de 
heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de 
apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.21Vanuit hem 
groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan 
hem, de Heer,22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God 
woont door zijn Geest.  Voorganger: Woord van de Heer;  

Allen: wij danken God  
 
 

SAMENZANG: Psalm 42 ( LvK)
 

1.Evenals een moede hinde 
Naar het klare water smacht 
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden 

Die ik ademloos verwacht. 
Ja ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
Juichend staan in zijn voorhoven? 
 

 

3.Hart onrustig, vol van zorgen, 
Vleugellam geslagen ziel, 
Hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
Vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
Dikwijls aan de dood ontheven. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Evangelielezing; Mattheus 25,31-40  (NBV vertaling) Door Gerdina Loeve 
 

31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van 
alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.32 Dan zullen alle volken 
voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden 
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;33de schapen zal hij rechts 
van zich plaatsen, de bokken links.34Dan zal de koning tegen de groep rechts 
van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan 
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.35 

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,36 ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 
kwamen naar mij toe.”37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 
drinken gegeven?38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgeno-
men, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was 
of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”40 En de koning zal hun 
antwoorden:“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, hebben jullie voor mij gedaan.” 
 

Voorganger: Zo spreekt de Heer    Allen: wij danken God  
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MEDITATIE door  Gerdina Loeve 

        (aansluitend stilte moment) 
 

SAMENZANG: Christus Gij Heer van alle dingen(GvL 412) 
 

1.Christus, Gij Heer van alle dingen, 
En Maker van wat adem heeft, 
Wij willen uwe bruid bezingen,  
de kerk die ons het leven geeft. 
 

2.Waar wij als kind’ren zijn geboren 
één-zelfde stam, één moedertaal, 
Omdat Gij ons hebt uitverkoren 
te delen in uw bruiloftsmaal. 

3.Waarnaar wij altijd wederkeren 
O veilig huis, o moedergrond, 
Waar wij van U de liefde leren, 
Waar wij bestaan totdat Gij komt. 
 

4.Dan zult Gij in het eind verschijnen 

uw kerk ziet wachtend naar U uit, 
Christus de herder roept de zijnen 
De bruidegom begroet zijn bruid

. 
 
 
 

UITNODIGING TOT DE GELOOFSBELIJDENIS Door Wim de Bruin 

 
 
 

GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA (325) 
 

Ik geloof in één God de almachtige Vader 
Schepper van hemel en aarde,  
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft 
die voortkomt uit de Vader en de Zoon 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. 
Ik verwacht de opstanding van de doden 
en het leven van het komend rijk. Amen.  
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VREDESGEBED / VREDESWENS Door alle pastores 
 
 

HANDEN SCHUDDEN of HOOFDKNIKKEN NAAR ELKAAR 
 

Wees uitgenodigd uw directe mede-kerkgenoten /  
naast gezetene, corona-proof te groeten 

 
 

SAMENZANG: Ubi caritas (Taizé lied) 
 

Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est  (2X) 
 

Daar waar liefde heerst en vrede, 
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. (1x) 

 
 
 

VOORBEDEN Op elke bede volgt de acclamatie:   
 

‘Heer, ontferm u over ons’ 
 
 
 

Ter afsluiting van de voorbede een gezongen 
 

 ‘ ONZE VADER’ (bundel Hemelhoog nr. 547) 
 

Onze Vader die in de hemelen 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 
gelijk ook wij aan anderen vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 

COLLECTE:  
  1e collecte voor het diaconieproject “Gave” (hulp aan vluchtelingen) 
  2e collecte voor de gastkerk 
 
 
 

MUZIKALE BIJDRAGE  
 

tijdens de collecte door het ‘St Cecilia koor‘  
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ZEGENBEDE EN ZEGEN  Door Stefan Bladowski 
 
 
 

SLOTLIED: Gedenken wij dankbaar (GvL 441) 
 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis, 
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, 
die onze God en leidsman ten leven is. 
 

Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten eind' gegaan? 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.  
 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
Als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOFFIE DRINKEN  
 

Na afloop van elke IKO-dienst is er gelegenheid tot onderlinge ontmoeting 
onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
 
 

De collecteopbrengst van de adventsdienst (11-12-2022) was als volgt: 

naar het advents vredesproject € 178,00 

  naar de gastkerk ‘Open Hof kerk’ €   81,70 
 
 
 

De volgende IKO dienst is de Wereldgebedsdag op 

  vrijdag 3 maart 2023 in de Dorpskerk te Bleiswijk. 

Aanvang 19.00 uur 


