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Werkgroep Oecumene  De Wingerd  

 

“WIJ ZIJN MENSEN VAN DE WEG.   

ZOEKEND EN TASTEND NAAR ZIN.   

WIJ LATEN ONS INSPIREREN DOOR JEZUS VAN NAZARETH,  

DIE ONS ZIJN GEEST BELOOFT EN ONS OPENT VOOR DE ENE, DE ONNOEMBARE.   

WIJ VERLANGEN SPOREN VAN GOD IN ONS EIGEN LEVEN TE VINDEN.   

ZO BIEDEN WIJ ELKAAR EEN ONDERKOMEN EN BOUWEN WE AAN EEN BEWOONBARE WERELD. ”  

  

Vanuit deze verklaring houden we deze vieringen, waarbij wij elkaar kunnen blijven ontmoeten, ons kunnen 
blijven verdiepen in elkaar en leren van elkaars rituelen en gedachten rondom het Woord, en ons zo verder 
gesterkt weten in ons geloof.  

Oecumenische vesperviering 

12 december 2020 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Begeleiding: Harrie Vromen 

 

Thema: De achtbaan van het leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

WELKOM  

 

AANSTEKEN VAN DE KAARS  

 

Moge het licht 

van meeleven en liefde 

onbegrensd overal stralen, 

doordrongen van  

oprechte gedachten. 

Want dat is het fundament 

voor alle levende wezens 

die naar geluk verlangen 

Om voor nu op dit moment 

en ook duurzaam voor de toekomst 

het geluk te verkrijgen. 
Tenzin Gyatso 

De Dalai Lama, Tibet) 

 

OPENINGSLIED (uitgesproken door allen met muziek op de achtergrond) 

Vol van verwachting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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OPENINGSGEBED  

God, geef ons het lef om de schouders 
onder deze Corona-periode te zetten, 
om er iets goeds van te maken, iets wat positief is. 
Geef ons de durf en het door de storm te gaan en 
vol vertrouwen in Hem te blijven geloven. 
Geef ons de moed om deze periode, waarin we 
ook advent vieren en samen op weg zijn naar Kerstmis,   
op te komen voor iedereen die alleen staat. 
Help ons om verrassend nabij te zijn 
voor elkaar! 

Want: advent is 
Tegemoet gaan én welkom heten, 
aankloppen én opendoen, 
vragen én antwoord geven, 
zoeken én gezocht worden, 
waakzaam én in verwachting zijn. 
Op weg naar het feest ontsteken we iedere week een nieuwe kaars. 
Want de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.  
 
 
Eerste lezing:  Luisterlied: Rollercoaster (Danny Vera) 

Danny Vera - Roller Coaster Live @ Stenders Platenbonanza (1 april 2019) - Bing video 

Als eerste lezing hebben wij gekozen voor dit lied van Danny Vera, omdat het in onze ogen mooi 

verwoordt, hoe ons leven soms kan voelen als een achtbaan: met grote hoogten en echt diepe 

dalen. Niet wetende waarom en toch durven gáán naar de verste plek op aarde, de hele weg 

afreizen, wetende dat Hij bij je is. 

We luisteren naar het lied. De rest van de vertaling kunt u meelezen. 

 

Je hoeft me niet af te remmen 

Want ik zal altijd in de buurt zijn 

Ik zal mijn weg terug naar huis vinden 

Waar de magnolia groeit 

 

Maar ik denk dat je wel weet 

Waarom ik doe wat ik doe en waar ik heen ga 

Ik probeer een leegte in mij te vullen 

Maar dat kan ik niet doen zonder jou 

 

Je bent zelfs bij me in mijn dromen 

Ik zie een zeil, de zeven zeeën 

Ik zal proberen mijn weg te vinden 

Morgen zul je er altijd zijn. 

 
Here we go 

On this roller coaster life we know 

With those crazy highs and real deep lows 

I really don't know why 

And I will go 

https://www.bing.com/videos/search?q=rollercoaster+danny+vera+youtube&docid=608027057214064760&mid=5C80177904D13AC14FB85C80177904D13AC14FB8&view=detail&FORM=VIRE
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To the farthest place on earth I know 

I can travel all the road, you see 

'Cause I know you're there with me 

 

You don't have to slow me down 

'Cause I will always be around 

I will find my way back home 

Where magnolia grows, where magnolia grows 

 

But I guess you know 

Why I do what I do and where I go 

I try to fill that empty space inside 

But I can't do that without you 

You're even with me in my dreams 

I see a sail, the seven seas 

I will try to find my way 

You're always there tomorrow, you're always there tomorrow 

 

Gedicht: Mensen die gaan langs vele wegen  

 

Mensen die gaan langs vele wegen, 
Altijd en iedereen op weg. 
Geen blijvend huis, geen vaste stede: 
Altijd verlaten wat je hebt. 
Geen vaste koers, geen lichtend baken, 
Altijd vaarwel en naar waarheen? 
Opstaan wen weer opnieuw verlaten, 
Wat in de aanvang veilig scheen. 
 

Mensen gaan onderweg te samen, 

spreken en vragen naar elkaar. 

Zoeken wegen als ze dwalen, 

wijzen het spoor de ander aan. 

Altijd weer nieuwe moede te vinden 

en delend van elkanders brood. 

Horen naar wat het hart beminde 

wat is je diepst gewenste droom? 

Aankomen wanneer? nooit ten einde. 

Eens toch de lange weg gegaan. 

O, mochten wij dan samen delen, 

ieder vertelt zijn reisverhaal. 

Het laatste doel vereent de wegen, 

zal niet herkenning vrede zijn? 

Over nog meer moet nu gezwegen, 

meer kan een pelgrimslied niet zijn. 
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LEZING: Marcus 4:35-41  

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer 

oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en 

voeren samen met de andere boten het meer op. 

Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te 

staan. 8Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: 

‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de 

wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer 

kwam helemaal tot rust.  

Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’  

Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind 

en het meer hem gehoorzamen?’ 
 

 

INSTRUMENTAAL 

 

OVERWEGING  

 

INSTRUMENTAAL 

 
GELOOFSBELIJDENIS: Bidden wij samen: God wijst mij een weg  
 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg 
wijst Hij mij de weg. 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan, 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  
 

 

VOORBEDEN:  

 

Acclamatie (allen spreken uit): “Heer, verhoor mijn gebed; laat mijn roepen u bereiken.” 

(instrumentaal op de achtergrond) 
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Goede God,  
wij vragen U in deze adventsperiode: 
Geef ons de kracht 
om in deze dagen op weg naar Kerst, 
op zoek te gaan 
naar die ene ster 
die ons zal brengen  
naar het lichtje in ieder van ons, 
dat soms helder, soms verborgen is. 

Opdat ieder mensenkind 
vervuld mag worden van hoop 
En mag delen in Uw droom van vrede.  

ACCLAMATIE 

 

Goede God, wij keren ons tot U en bidden 

Dat wij in de achtbaan van het leven 

elkaar blijven zien, 

troosten en bemoedigen 

om zo elkaar tot steun te zijn en te dragen 

dóór de storm heen. 

Geef dat wij in deze onzekere tijden  

niet vergeten 

hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. 

Geef ons daartoe Uw liefde in ons hart. 

 

ACCLAMATIE 

 

Persoonlijke voorbeden; het kaarsje op uw tafel is voor dit gebed 

 

VREDESGEBED: Zou het kunnen….  

VG: Zou het kunnen zijn... 
Dat terwijl wij ziek worden, 
de aarde kan helen 
Dat nu van alles verandert en stopt, 
de natuur weer door kan gaan 

ALLEN: 
Zou het kunnen zijn... 
Dat nu de wereld vertraagt, 
de liefde kan versnellen 
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, 
de rust vinden en naar binnen keren wordt 

VG: Zou het kunnen zijn.... 
Dat als we thuis moeten blijven, 
we weer kunnen ervaren van wie we houden 
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is 
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ALLEN: Zou het kunnen zijn... 
 
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, 
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen 
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is. 

VG:Zou het kunnen zijn... 
 
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde, 
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden 
Dat als we elkaar nodig hebben, 
herontdekken hoe saamhorigheid voelt 

ALLEN: Zou het kunnen zijn.... 
 
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, 
een nieuwe wereld wordt geboren 
Dat na de angst en onzekerheid, 
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert 

ALLEN:Zou het kunnen zijn.... 
Dat het zo moet zijn, 
opdat de liefde wederkeert. 

 

Bidden we samen het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:  

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. 

MEDEDELINGEN  

 

ZEGENBEDE: ALLEN 

De Heer zij vóór ons, om ons de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij áchter ons, om ons in de armen te sluiten en om ons te beschermen voor gevaar. 

De Heer zij ónder ons, om ons op te vangen als u dreigt te vallen. 

De Heer zij ín ons, om ons te troosten wanneer u verdriet hebt. 

De Heer zij óm ons héén, als een beschermende muur, als anderen over ons heen vallen. 

De Heer zij bóven ons, om ons te zegenen. 

Zó zegene ons de almachtige God,- vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen. 
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SLOTLIED: Laat ons zingen van de dromen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons danken voor de toekomst, 

die zich als een bloem ontvouwt, 

in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, 

die de woning van zijn leven, 

op de rots van liefde bouwt. 

 

Laat ons vieren dat wat goed is, 

dat wat mensen, mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is 

en in tederheid ontwaakt, 

hoop, geloof en vooral liefde, 

waarin God ons intens raakt. 

 

COLLECTE  

(t.b.v. de Voedselbank) BIJ DE UITGANG 

  

De eerstvolgende oecumenische viering is op zaterdag 9 januari 2021 

 


