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‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ 

 

Oecumenische viering 

 

26 januari 2020, 10.30 uur  
Het Kruispunt, Voorschoten 

  



Orgelspel: Bewerking van psalm 95 ‘Steek nu voor God de loftrompet’ van 
Anth. van Noordt. 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel nr. 218: 

 
         2.   Heel de wereld moet het weten 

 dat God niet veranderd is 
 en zijn liefde als een lichtstraal 
 doordringt in de duisternis. 
 ’t Werk van God is niet te keren 
 omdat Hij er over waakt 
 en de Geest doorbreekt de grenzen 
 die door mensen zijn gemaakt. 



          3. Prijst 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! 

 
De Boot 
 
Roepen tot de Heilige Geest: 

Elke bede wordt afgesloten met: 

 

 
 

 

KYRIË EN GLORIA 

Gebed om ontferming: 

Elke bede wordt afgesloten met:  

 

 

 

 



Loflied: Lied 864 vers 1, 3 en 5,  

 

 
3 
Zou ooit een vrouw vergeten 
’t kind dat zij in zich droeg, 
er niet van willen weten, 
wanneer het naar haar vroeg? 
Al zou u ook begeven 
uw moeder vroeg of laat, 
de Heer zweert bij zijn leven, 
dat Hij u niet verlaat. 

 
5 
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 



ROND DE BIJBEL 

Luisteren naar het Woord van de levende God: 

voorganger : Vader in de hemel, 
   open ons hart en onze geest  

voor uw woord. 

allen              :            Uw woorden zijn geest en leven! 

voorganger : Maak dat wij toegroeien naar elkaar, 
   in eenheid en liefde. 

allen  : Uw woord is een lamp voor onze voet! 

 

Met de kinderen 

 

Uit Handelingen: Hoofdstuk 27: 18 – 28: 2 

Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel 
van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de 
scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien 
en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop 
op redding verloren. 

Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen 
sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij geluisterd, 
dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden 
bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik 
jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, 
alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk 
bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. 
Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en 
daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden 
geschonken.” Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God 
en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op 
een of ander eiland.’ 
Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de 
Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat 
we land naderden.  



Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na even 
gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 
vijftien vadem. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van 
de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden.  
Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water 
liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, 
zei Paulus tegen de centurio en de soldaten: ‘Als zij niet aan boord blijven, 
kunnen jullie niet worden gered.’ Daarop kapten de soldaten de touwen 
van de sloep en lieten hem in zee vallen. 33Kort voor het aanbreken van 
de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei: ‘Jullie 
wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te 
hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot 
jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ Toen hij 
dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van 
allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat 
ook zij gingen eten. In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig 
mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het 
schip lichter door het graan overboord te gooien. 
Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet, maar ze zagen een baai 
met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de 
grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee, en 
tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vastzat. 
Toen hesen ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze 
stootten echter op een zandbank, en daar liep het schip aan de grond. De 
boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten, en door het geweld van de golven 
begon de achtersteven te breken. De soldaten vatten het plan op om de 
gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. 
Maar de centurio, die wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan 
en gaf bevel dat eerst degenen die konden zwemmen overboord moesten 
springen om aan land te gaan en daarna de anderen, op planken of 
stukken wrakhout. En zo kwamen allen behouden aan wal. 
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het 
eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon 
vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was 
gaan regenen en het koud was. 
 



Zingen: Amazing Grace, vers 1 en 2: 

 
 

Uit de Psalmen: Psalm 107 

 

Tussen de passages door zingen we het volgende keervers: 

 

 



Uit de Evangeliën: Markus 16: 14-20: 

Ten slotte verscheen Jezus aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij 
verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof 
hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de 
dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en 
maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft 
en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden 
veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn 
aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze 
zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen 
oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze 
zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ 
Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel 
opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen 
op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij 
en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard 
gingen. 

 

Zingen: Alleluia (uit Taizé): 

 

 

 

Overweging 

 

DANKBAARHEID 

 

Muziek 

 



Wij belijden: 

voorganger:     Broeders en zusters, 
  we zijn één in de Heer Jezus Christus, 
  belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God, 
  Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Allen      :         Wij geloven 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, 
geboren uit de Vader vóór alle tijden, 
God uit God, licht uit licht,  
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles is geworden; 
die om ons, mensen, en om ons behoud 
is neergedaald uit de hemel 
en vlees is geworden 
door de heilige Geest, uit de maagd Maria 
en mens is geworden, 
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus 
geleden heeft en begraven is 
op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 
is opgevaren naar de hemel 
en zit aan de rechterhand van de Vader. 
en zal wederkomen in heerlijkheid 
om te oordelen levenden en doden, 
en aan zijn rijk zal geen einde komen. 
Ik geloof in de Heilige Geest 
die Heer is en levend maakt 
die uitgaat van de Vader, 
die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, 
die gesproken heeft door de profeten. 
 



En in één, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. 
Wij verwachten de opstanding van de doden 
en het leven in de wereld die komt.   

Amen. 

 

Wij bidden 

Bij deze gebeden worden de acht roeispanen gebruikt die bij de boot 
horen.  
Elke bede sluiten wij samen af met de woorden ‘Verhoor ons gebed om 
Verzoening’.  
 
Het laatste woord, dat ook op een van de roeispanen staat, is steeds 
anders. Zo komen achter elkaar (telkens na een volgende bede) de 
woorden Verlichting, Hoop, Vertrouwen, Kracht, Gastvrijheid en Bekering.  
 
De laatste bede is het Engels en sluiten wij af met: ‘Hear our prayer for 
generosity’. 
Het gebed wordt afgesloten met het ‘Onze Vader’ dat ieder mag bidden 
in de taal waarin zij of hij het heeft geleerd. 
 
Vredegroet 

 

Collecte: voor de Raad van Kerken in Nederland 

 

Zingen: Lied 221 vers 1 en 2,  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Zegen: 

Voorganger   :     Moge God de Vader, 
                              die ons uit de duisternis heeft geroepen naar het licht, 
                              ons maken tot ware dagers van Gods licht. 

allen             :    Amen. 

Voorganger    :    Moge God de Zoon, 
      die ons door zijn kostbaar bloed heeft verlost, 
      ons de kracht geven 
      zijn voorbeeld na te volgen en anderen te dienen. 

allen             :    Amen. 

Voorganger    :    Moge God, de Heilige Geest, 
      die Heer is en het leven geeft, 
      ons sterken de schipbreuken 
      van het leven te doorstaan 
      en de kusten van het heil te bereiken. 

allen  :   Amen. 

voorganger :  Moge de almachtige en barmhartige God, 
     Vader, Zoon en Heilige Geest, 
     ons zegenen en beschermen, nu en altijd. 

allen  :   Amen. 

voorganger :   Laten wij allen van hier heengaan 
     om het wonder van Gods liefde bekend te maken. 

allen  :  Amen. 

 

 

 

 

 



Zingen: Lied 416:  

 

 

 

 

2. God be with you till we meet again, 
’Neath His wings securely hide you, 
daily manna still provide you; 
God be with you till we meet again. 

 

 
 



 
 
3.  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. 

 

4. God be with you till we meet again, 
keep love’s banner floating o’er you, 
smite death’s threat’ning wave before; 
God be with you till we meet again. 

 

Orgelspel: Toccata en fuga van Joz. Seger. 
 

 

 

 

Aan deze dienst werkten mee: 

Rev. Ruan Crew, voorganger van de anglicanen 
José Klaasesz, gebedsleider van de katholieken 
Arend-Jan Eshuis, ouderling van de protestanten 
Deborah Beasley-Suffolk, lector 
Fulco Jongsma, lector 
Rien Timmer, lector 
Eliora van der Hout, Freek van Krevel en vele anderen rond het 
kinderwerk. 
Henk Walvaart, organist 
Emile de Jong, fluit 
 
 

 

 

Hartelijk welkom voor koffie, thee, limonade in de Werf.  


