
Oecumenische viering gebedsweek 15 januari 2023 
 

 

 

 

Een samenwerking tussen de PKN de Jacobijnerkerk en de  

Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.  

 

Koor: De Jacobijner Cantorij en de Bonifatius Cantorij  

Dirigent: Rianne Meinardi  

Organist: Peter van der Zwaag 
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Opening  
De voorgangers en andere deelnemers komen in processie binnen  
 
Lied: GvL 643 
Vol van verwachting zijn wij gekomen,  
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen  
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 
 
Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,  
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 
 
Samengekomen om te gaan vieren  
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
ons helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 
Begroeting 
 
V Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest.  
 
A Amen  
 
V Door het water van de doop zijn wij leden van het Lichaam van 
Christus geworden, en deze week bidden wij om eenheid tussen 
christenen. Want het lukt ons niet altijd om het Lichaam van Christus 
goed te laten functioneren. Tijdens deze viering willen we nadenken over 
ons doen en laten en hoe we goed kunnen doen en recht kunnen 
zoeken. Wij hebben Gods genade nodig om onze verdeeldheid te 
overwinnen. Wij komen bijeen om te bidden voor de versterking van 
onze eenheid als christenen en om ons hart te openen voor Gods 
gerechtigheid. 
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Uitnodiging tot schuldbelijdenis en vergeving  
naar Jesaja 1 vers 12-18  
Laten wij bidden om vergeving, met woorden uit Jesaja 1:  
 

Als ons vieren niet verbonden werd met daden van gerechtigheid, 
vragen wij om vergeving.  
Heer, ontferm U over ons.  
 

Als wij als gelovigen hebben meegewerkt aan onderdrukking of 
discriminatie, vragen wij om vergeving. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Als ons bidden teveel gericht was op onszelf, en wanneer wij de grote 
diversiteit van de schepping niet voor ogen hadden, vragen wij om 
vergeving. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

(De voorganger giet tijdens de lezing langzaam een kan water in het 
doopvont of in een schaal) 
 

Mag het water van de doop ons reinigen, en een einde maken aan het 
kwaad. Dat het ons opwekt tot goed doen, recht zoeken, tirannen in 
toom houden, en opkomen voor wezen en weduwen. 
Verzoen ons met elkaar en met de schepping.  
 

V Moge God ons in zijn barmhartigheid bevrijden van onze zonden,  
onze gebeden verhoren,  en zich over ons ontfermen. 
Wij danken God.  
 

Lofzang GvL 564  
 

1.Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
  Hij laaft u heel uw leven lang 
  met water uit de harde steen. 
  Het is vol wond’ren om u heen. 
 

2.Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
  gunt aan uw leven rust en duur 
  en geeft het zin en samenhang. 
  Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 

3.Een lied van uw verwondering 
  dat nog uw naam niet onderging, 
  maar weer opnieuw geboren is 
  uit water en uit duisternis. 
 

4.De hand van God doet in de tijd 
  tekenen van gerechtigheid. 
  De Geest des Heren vuurt ons aan 
  de heil’ge tekens te verstaan. 
 

5.Wij zullen naar zijn land geleid  
  doorleven tot in eeuwigheid 
  en zingen bij zijn wederkeer 
  een nieuw gezang voor God de Heer. 
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Gebed  
 

God van allen, wij zijn dankbaar voor deze gelegenheid om tot U te 
komen en uw goedheid te belijden.  
Samen komen wij tot U als één heilige familie, verenigd in de prachtige 
verscheidenheid van uw schepping. Waar we ook vandaan komen, allen 
maken we deel uit van het ene Lichaam van Christus. 
Wij willen  U, Schepper God, daarvoor danken en prijzen.  
Alleen samen kunnen we uw heilige wijsheid begrijpen en daarin 
groeien. Daarom vieren we vandaag 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 Heilige Geest, te midden van 
uw schepping.  
Amen  
 

Kinderen naar kinderkerk  
 

Schriftlezing Jesaja 58:6-10 
 

Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de 
strengen van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en 
alle jukken door te breken?  Is vasten niet dit: uw brood delen met wie 
honger heeft; arme zwervers opnemen in uw huis; een naakte kleden die 
gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw broeder?  Dan breekt 
uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan 
gaat uw geluk voor u uit, en sluit Jahwe's glorie uw stoet.  Als gij dan 
roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: 
`Hier ben Ik!' Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger 
bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient,  de 
hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met 
voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als 
de heldere middag zijn. 
 
Lied Psalm GvL 72 II / Liedboek 72a 
Refrein: 
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen,  
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen  
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk, als de zon. 
Refrein: 
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Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
zo zal Hij komen in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn. 
Geen refrein. 
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede  
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen. 
Refrein: 
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid,  
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde,  
een woord van vrede, van mens tot mens. 
Refrein: 
 

Schriftlezing Efeziërs 2 vers 13-22 
 

Broeders en zusters, thans echter zijt gij die eertijds veraf waart, in 
Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus.  Want Hij 
is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de 
scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap,  de 
wet der geboden met haar verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede 
gesticht door in zijn persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen,  
en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, 
waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij heeft 
vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij 
waren. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot 
de Vader. Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, 
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd 
op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen 
Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. In 
Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt ook gij 
mee opgebouwd tot een woonstede van God, in de Geest. 
 

Alleluia 
Koor: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Koor: Gezegend de Komende in de naam des Heren; 
          geprezen het komende Koninkrijk. 
Allen: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Schriftlezing Matteüs 25 vers 31-40  
 

Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle 
engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie.  Alle volken 

Locatie Leeuwarden 
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zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen 
scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en 
bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de 
bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand 
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat 
voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger 
en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt 
en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de 
gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem 
antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en 
U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer 
zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en 
hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en 
zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: 
Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten 
van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan.   
 

Acclamatie: uit Tot Verstilling – Henk Jongerius 

Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
 

Overdenking  
  

Lied: Give Thanks to God – Alan Bullard (*b. 1947) 
 

Give thanks to God on high, give thanks to God on high, 
To our Lord sing praise, give thanks to God on high. 
Our God is great and good, our God is great and good, 
To our Lord sing praise, our God is great and good. 
Our God is fair and just, our God is fair and just, 
To our Lord sing praise, our God is fair and just. 
Our God protects and guides, To our Lord sing praise, 
our God protects and guides. 
For we are healed and saved, for we healed and saved, 
To our Lord sing praise, for we are healed and saved. 
Give thanks to God on high, give thanks to God on high, 
To our Lord sing praise, give thanks to God on high! 
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Voorbeden Vier mensen worden uitgenodigd naar voren te komen. Zij 
hebben een steen in hun hand en plaatsen deze na het lezen van de 
voorbede bij een kruisbeeld en een brandende kaars, als symbool van 
Christus: de hoeksteen.  
 

Acclamatie: Keer u om naar ons toe- keer ons toe naar elkaar. 
 

Onze Vader 
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 en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen 
 

Collecte: orgelspel 
 

1e onkosten, 2e (bij de uitgang): Aanloophuis   3e (bij de uitgang): petitie                              
    website brief Amnesty  
 

Kinderen komen terug uit de kinderwoorddienst 
 

Mededelingen -  
 

Zegen en zending GvL 344  
Voorzang: 
De levende zegene en behoede u. 
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede. 
 
Allen: 
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht 
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht 
en geef ons vrede. 
 

Slotlied: LvK 418 
1.God schenk ons de kracht  
   dicht bij U te blijven,  
   dan zal ons geen macht  
   uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een,  
   samen op uw wegen  
   dan wordt ons tot zegen  
   lachen en geween. 

2. Niemand kan alleen, 
   Heer, uw zegen dragen;  
   zegen drijft ons heen 
   naar wie vrede vragen. 
   Wat Gij schenkt wordt meer  
   naar gelang wij delen, 
   horen, helpen, helen,- 
   vruchtbaar in de Heer. 
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3.Vrede, vrede laat 
   Gij in onze handen,  
   dat wij die als zaad 
   dragen door de landen, 
   zaaiend dag aan dag, 
   zaaiend in den brede, 
   totdat in uw vrede 
   ons hart rusten mag. 
 

4.God, schenk ons de kracht  
   dicht bij U te blijven, 
   dan zal ons geen macht 
   uit elkander drijven. 
   Zijn wij in U een, 
   samen op uw wegen 
   dan wordt ons tot zegen 
   lachen en geween. 
 

 
 
 
Film modern slavery en gebedsweek 
Van 16 tot en met 20 januari is er iedere avond in een andere gebedsruimte een 
gebedsmoment. Dinsdag 17 januari van 19.00 tot 20.00 uur is er een gebedsmoment 
in de Jacobijnerkerk, dat georganiseerd wordt vanuit de PKN Jacobijnerkerk en de 
Sint Vitusparochie. Aansluitend wordt om 20.00 uur in de zaal bij de Grote Kerk 
(Jacobijnerkerk)  de film Modern Slavery getoond.  Experts, activisten en 
overlevenden vertellen hoe wijdverspreid moderne slavernij nog steeds is en 
onderzoeken de inspanningen om hier paal en perk aan te stellen.    
 
Bid mee tijdens de gebedsweek in Leeuwarden 

Datum Tijd locatie 

Zondag 15-01 19.00-20.00 PKN Fonteinkerk (i.s.m. GKV Morgenster) 

Maandag 16-01 19.00-20.00 VEG Opstandingskerk 

Dinsdag 17-01 19.00-20.00 PKN Jacobijnerkerk (i.s.m. RK Bonifatiuskerk) 

Dinsdag 17-01 20.00-22.00 film Modern Slavery PKN Jacobijnerkerk (i.s.m.               
                           RK Bonifatiuskerk) 

Woensdag 18-01 19.00-20.00 PKN Kurioskerk ( I.S.M. Baptisten Parkkerk) 

Donderdag 19-01 19.00-20.00 City Life Church 

Vrijdag 20-01 19.00-20.00 Leger des Heils (i.s.m. Reallife Church) 

Zaterdag 21-01 19.00-20.00 VEG Zuidvliet (i.s.m. Jabixhuis) 

Zondag 22-01 19.00-20.00 CGK Bethelkerk (i.s.m. Familiekerk Ruach) 

 
Agenda Sint Vitusparochie 
Er zijn van maandag 16 jan. t/m vr. 20 jan. Geen doordeweekse vieringen. 
 

Ma 16-01 10.00 Kaarten maken Germa Kamsma-Kunst T.Br.Huis 

Di 17-01 10.00 Paulus: bijbelcursus door Chris Hoogland T.Br.Huis 

Di. 17-01 20.00 Film Modern Slavery in de Jacobijnerkerk Jac.kerk 

Zo  22-01 11.00 Eucharistieviering in de Dominicuskerk, Joh.Fr.koor Dom.Kerk 

Zo.  29-01 11.00 Eucharistieviering in de Bonifatiuskerk, cantores Bon.Kerk 

 
Werkzaamheden aan de Vrouwenpoortsbrug 
Tijdens de werkzaamheden is de brug van 23 t/m 27 januari gestremd voor 
autoverkeer, fietsers en voetgangers. Verkeer wordt omgeleid via de Noorder- en 
Verlaats brug. 
 

 


