
1 
 

 

ORDE VAN DIENST VOOR DE OECUMENISCHE VIERING OP 24 JANUARI 2021 IN DE 
NICOLAASKERK WIJHE 
Voorganger: ds. Martje Veenstra-Oving in samenwerking met de oecumenische taakgroep 
Lector: Wilma Schilder 
Organist: Johannes Dijkstra 
 
Intochtslied 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen via 
https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww 
 
Welkom, aansteken oecumenische kaars en inleiding  op thema door lector 
 
Bemoediging en groet voorganger 
 
3 gebeden, na elke bede speelt de organist 1x lied 568a Ubi Caritas (Waar vriendschap en 
liefde is, daar is God)  
 
Lied 1005: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-for-light/  
 
Moment voor de kinderen en afsluiten met lied: Onder, boven, voor en achter via  
https://www.youtube.com/watch?v=a9EQjZkNc0Q 
 
Lezing: Johannes 15: 5-9 
 
Lied 656: 1 gespeeld door organist, 2 gelezen door predikant, 3 gespeeld door organist   
 
Korte overweging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Geloofslied uit Taizé: Innerlijk licht, 1x gespeeld door organist, 1x tekst gelezen door lector, 
1x gespeeld door organist 
Innerlijk licht, o Jezus Messias, schijn in de  
Donkere hoeken van mijn ziel. Innerlijk licht, o 
Jezus Messias, geef dat ik open uw liefde ontvang   
 
Voorbeden door voorganger met beaming ‘God van vrede’ door lector  
en afsluiten met het oecumenisch Onze Vader door lector 
 
Gedicht ’Samen’ door lector 
 
Perhaps love, liefde is wellicht (John Denver  en Placido Domingo) 
https://www.youtube.com/watch?v=3YnfCH7LNcM  
Nederlands vertaling:  
Liefde is wellicht een rustplaats 
Een schuilplaats voor de storm 
Het is er voor je welzijn 
En om je warm te houden 

https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/longing-for-light/
https://www.youtube.com/watch?v=a9EQjZkNc0Q
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En in die tijden van verdriet 
Als j' er alleen voor staat 
Denk aan de Liefde en je bent weer thuis.  
  
Liefde is misschien een venster 
Wellicht een open deur 
Dat jou noodt naderbij te komen 
Om jou meer te tonen 
En ben je dan jezelf niet meer 
Niet wetend wat te doen 
Denk aan de Liefde en je vindt jouw steun. 
  
De Liefde is voor die een wolk 
Voor sommigen sterk als staal 
Voor sommigen een levenswijze 
Voor sommigen een gevoel 
'Behoud de Liefde' zeggen die 
Of, 'Laat de Liefde los.' 
'Liefde is alles' zeggen sommigen 
Anderen kennen ‘t niet  
  
Liefde is misschien als de oceaan 
Vol tegenstrijdigheid en pijn 
Als een vuur wanneer het koud is 
De donder wanneer het regent 
Als ik eeuwig zou leven 
En al mijn dromen vervuld 
Dan is de Liefde mijn herinnering aan jou. 
 
Zegen 
  
Orgelspel 
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