
Week van gebed voor de eenheid van de Christenen 2022 
Viering van Jansbeek ekklesia, donderdag 20 januari 
 
                           ‘Leid ons, Heer naar uw goddelijk kind’ 
 
Voorgangers: Ronald Heinen (pastor Eusebiusparochie) en Clem Follender( vrijwilliger 
Jansbeek ekklesia). Muziek: leden van het Olvékoor en combo  
 
Orde van dienst 
 
Gitaarspel 
 
Welkom   
 
Aansteken van de kaars  
 
Lied: Trek ik de zee door 

 
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden 
over het water zul je er zijn; 
jij kent mijn wegen in den blinde, 
gaat met mij mee door de woestijn. 
 
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden, 
over het water zul je er zijn. 
 
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten, 
over het water ben je mijn vuur. 
Dicht aan je hart wil ik overnachten, 
zonder jou heb ik rust noch duur. 
 
Trek ik de zee door dan zul je mij wachten 
over het water ben je mijn vuur. 
 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn. 
Nog ken ik nauwelijks wie ik beminde, 
maar ga met mij door de woestijn. 
 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn. 

 
Gebed  
  



Lezing:  Psalm 121 ( uit Groot Nieuwsbijbel 1988)  
 

De Heer waakt over je. 
Een pelgrimslied 

Ik kijk naar de bergen, 
want vandaar verwacht ik hulp. 
De hulp komt voor mij van de Heer, 

      die hemel  en aarde gemaakt heeft. 
De Heer voorkomt dat je struikelt, 
hij waakt over je, 
nooit verslapt zijn aandacht. 
Nooit slaapt of sluimert hij, 
hij waakt over Israël. 
De Heer zal je beschermen, 
hij gaat met je mee; 
de Heer geeft je schaduw: 
overdag zal de zon je niet steken, 
’s nachts de maan je niet ziek maken. 
De Heer houdt het kwaad op een afstand, 
hij neemt je in bescherming. 
Waar je ook gaat of staat, 
de Heer waakt over je, 
nu en altijd. 

 
Lied: Hoe ver te gaan ( T. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande. 
        Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drie duizend. 

 

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar, kreupelen, blinden. 
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft. 
 

De zon zal hen niet steken overdag, bij nacht de maan niet. 
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen. 
 

Omdat zij willen leven als nooit angstig te moede 
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen. 
 

Niet hier hun vaderland, en schaamteloos wagen zij alles. 
Soms wordt woestijn oase waar zij komen. 
 

Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit, zal weer ontvlammen. 
Zij blijven kinderen, zij worden groter. 
 

Hun stoet is zonder einde en getal. Tel maar de sterren. 
Zij weten van de stad met fundamenten. 

 
Lezing: Mattheus 2, vers 7-10  NBV  
  



Lied: We three kings 

We three kings of orient are; 
Bearing gifts we traverse afar, 
Field and fountain, moor and mountain, 
Following yonder star. 
 
 
 
Refrein   
Oh, star of wonder, star of night, 
Star with royal beauty bright, 
Westward leading, still proceeding, 
Guide us to thy perfect light. 
 
Born a king on Bethlehem ’s plain 
Gold  I bring to crown Him again. 
King forever, ceasing never 
Over us all to reign. Refrein 

 
Glorious now, behold Him arise, 
King and God, and sacrifice! 
Heaven sings alleluya, 
Alleluya the earth replies. Refrein 

 
Voorbeden  
 
Acclamatie:  

Laat onze woorden stijgen 
voor uw gezicht als wierook 
zie in ons het verlangen 
een mens te zijn van U. 
Kom, adem ons open 
Kom, adem ons open 
adem ons open. 

 
Onze Vader : (uit NBV , Matteüs 6, 9-13)  

 
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 het 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 red ons uit de greep van het kwaad 
 



Gitaarspel  

Slotgebed  
 
Zegenwens  
 
 
 
 
Slotlied: Dit ene weten wij. 

 
Dit ene weten wij 
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren: 
er is een woord 
dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie ’t verstaat, 

        die is niet meer alleen. 
 

Doven van de kaars   
 
 



 

 
 
Als Jansbeek ekklesia bezinnen we ons omtrent de betekenis van de Bijbelse verhalen, die ons 
aangereikt worden als grondslag voor persoonlijke ontwikkeling en als boodschap van liefde voor 
gerechtigheid en vrede.   
Die verhalen inspireren ons, ze dagen ons uit en nodigen ons ook uit open te staan naar de 
medemens. We willen daarbij ruimte creëren voor verstilling, inkeer en verdieping en voor 
openheid en ontmoeting, ook in relatie tot de maatschappij om ons heen.  
 

Onze verbondenheid met de RK Eusebiusparochie is herkenbaar in verschillende activiteiten, maar 
we richten ons expliciet op mensen van alle levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen.  
 

Vanuit deze visie organiseren we: 
Maandelijks een intieme kloosterlijke vesperviering ( op de 1ste zondag vd maand) , een 
themaviering met groot koor ( 2de zondag) en een dialooggroep ‘Verdieping-op-zondag ( 3de zondag). 
Maandelijks op een zondagmiddag ook een zgn Zielenuur waarin muziek door/van Arnhemse 
musici/muzikanten verbonden wordt met teksten uit de christelijke traditie.  
Door het jaar vieren we bij bijzondere momenten in het kerkelijk jaar.   
 

Jaarlijks zijn er 4 lezingen door bekende personen over hún bezieling  
 

In de zomermaanden zijn we gestart met ‘Open kerk’ op vrijdagmiddagen aansluitend aan het 
Coventry gebed dat door de Raad van Kerken in de Waalse kerk wordt gehouden.  
 

We zoeken samenwerking met de d3rde verdieping (het voormalige stadpastoraat) bv voor 
cursussen.  
 

Digitaal presenteren we ons met blogs, zoals bijvoorbeeld ‘Verhalen tussen Pasen en Pinksteren’ en 
‘Spirituele vakantiegroet’ in de zomermaanden. 
 

De activiteiten van Jansbeek ekklesia vinden plaats in de Waalse kerk.  
 

www.jansbeekekklesia.nl en www.facebook.com/jansbeekekklesia/ 
Contact: c.follender@eusebiusparochie.nl , 06-24723206 
 

 


