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Oecumenische vesperviering 
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Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

 

Pianist: Gemma Jansen 

 

Thema: Wie goed doet, goed ontmoet 
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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.  
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OPENINGSLIED:  

 

Wij treden biddend in uw licht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. God, Vader, die van eeuwigheid, 

het heil der mensen hebt bereid, 

geef dat uw alverlossend woord 

in groot vertrouwen wordt aanhoord. 

 

3. God, Zoon, die door uw offerdood 

de deur naar ‘t leven weer ontsloot, 

wij vragen dringend altijd weer: 

bewaar ons in uw liefde, Heer. 

 

4. God, goede Geest van heiligheid, 

die ieder mens in liefde leidt, 

brengt allen samen en bewerk 

de eenheid van de christenkerk. 

 

WELKOM  

  

AANSTEKEN VAN DE KAARS    
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OPENINGSGEBED  

Heer, onze God en Vader, 

Vele woorden heeft U gesproken, 

door profeten, evangelisten en apostelen, 

en vooral door en in Jezus uw Zoon. 

Naar enkele van deze woorden 

willen we nu in het bijzonder luisteren. 

 

Maak, zo bidden wij U, door de kracht van uw Geest 

deze woorden tot voor ons vruchtbare woorden. 

Woorden die ons op de goede weg brengen en leiden, 

de weg van uw Rijk van vrede en recht, 

van hoop en verwachting, 

van liefde en eensgezindheid. 

 

Sla zelf de brug tussen daar en toen naar hier en nu, 

en neem daartoe alles weg wat ons hindert om echt te luisteren. 

 

Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen  

 

 

 

LIED: Hoort hoe God met mensen omgaat 
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2. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

hoe Hij onze Schepper is 

die ons maakt tot zijn getuigen 

dragers van zijn beeltenis. 

3. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

hoe Hij ons een Dienaar zond 

die met liefde als zijn wapen 

ons voorgoed aan zich verbond. 

 

4. Hoort hoe God met mensen omgaat, 

    hoe wij Hem ter harte gaan 

    die ook hier tot ons zal spreken 

    als wij vragen naar zijn Naam. 

 

LEZING: Joh. 3 1-21  

 

INSTRUMENTAAL 

 

Tekst  

Picknick met God 

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een 

verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte 

die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.  

Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat 

op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast 

haar zitten en deed zijn koffer open. Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok 

wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar 

een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar 

glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar 

ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal 

vertederd en verrukt!  

Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord 

gesproken. Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij 

stond op om naar huis te gaan. Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende 

terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een 

stralende glimlach. 

Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde 

die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” 

En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt. ”Nog voordat zijn moeder nog 

verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien 

heb!” 



6 
 

Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was 

verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: 

“Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij 

antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon 

nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”- 

Bron: Zinnige verhalen.nl 

 

Overweging   
 

 
STILTE 

 
 

INSTRUMENTAAL  
 

 

Geloofsgebed: ALLEN 

Ik geloof in God de almachtige Vader, 

die ons allen bewaart in zijn Hand; 
die deze wereld in stand houdt en 

trouw is aan het  
werk van zijn handen. 

 
Ik geloof in God, 

die gewone mensen bemint, 

zoals een vader zijn enig kind. 
Ik geloof in God, 

die iedereen kent 
en noemt bij zijn naam, 

zoals een moeder haar kind. 
 

Ik geloof in God, 
Die gewone mensen bevrijdt, 

die ons door het dagelijks leven 
voert en ons door de dood heen 

naar een gelukkige toekomst leidt. 
Ik geloof in God 

die alle mensen trouw blijft 
en die roept om voor elkaar  

zo trouw als Hij te zijn. 

Amen. 

 

VOORBEDEN  

 
Acclamatie na elke voorbede: Wanneer ik roep tot U 
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Heer, hoor ons gebed, 

Leid ons op de weg naar U toe 
Leer ons U te volgen zonder vragen en vol vertrouwen,  

zonder twijfel, want U bent bij ons 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Leer ons het heden te dragen met kalme moed 
Heer, hoor ons gebed .     Acclamatie 

 

U kwam om aan mensen het goede nieuws te brengen, 
laat ze het horen overal in de wereld. 

U kwam om aan verslagen harten hoop te bieden, 
raak ons hart aan 

en geef ons kracht. 
Heer, hoor ons gebed.      Acclamatie 

 

 

Stilte voor PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

 

Wees bij ons 

God, Almachtige,  

heb oog voor uw mens,  

heb hart voor wat ons overkomt,  

nu een storm raast over ons leven,  

nu we angstig zijn  

oor de toekomst.  

Waar bent U, God?  

Wees aanwezig  

bij onze onzekerheid,  

bij ons verdriet,  

bij onze pijn,  

bij onze zorgen.  
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U bent niet in de storm,  

U bent niet in de aardbeving,  

U bent niet in het vuur.  

Wees met ons,  

kom over ons  

in het suizen van een zachte bries.  

Geef ons vertrouwen  

in de dingen die komen gaan.  

Dat vragen we U,  

onze God in tijd en eeuwigheid.  

 

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. 

 

VREDESWENS  

Goede God, laat uw aangezicht zien in mensen 

die barrières slopen, 

die openingen maken waar wegen afgesloten zijn. 

Laat uw stem horen in mensen die geloofwaardig spreken en handelen. 

Laat uw licht schijnen in mensen die krachtig zijn in hun mededogen 

in mensen die mild zijn in hun oordeel. 

Dan zal menswaardigheid opbloeien en vrede heersen. 

Moge die vrede van de Heer met ons allen zijn. 

En geven wij die boodschap van vrede en solidariteit door aan elkaar. 
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SLOTGEBED  
 

Heer, onze God, met eerbied spreken wij de naam van Jezus uit.   

In de dagen van zijn sterfelijk bestaan heeft Hij onze zwakheden gedragen.   

In angst heeft Hij tot U gebeden: U was Hem nabij.  

 

Geef ons de kracht dat wij, in deze stille dagen voor Pasen, net als Jezus blijven 

opkomen voor de Waarheid, en dat wij, net als Hij hoop en vertrouwen mogen 

uitstralen aan de mensen die dicht om ons heen leven.  

Heer, laat Uw licht, Uw helende energie, Uw kracht, wijsheid en inzichten tot de 

mensheid komen, juist nu in deze tijd,  waarin het er op aankomt,  waarin het kwade 

meer dan ooit de boventoon voert.  

Heer, help ons ons hart te openen tot Uw liefde en l er ons om aandacht te schenken 

aan alles wat waar is,  alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, 

alles wat lieflijk is, alles wat eervol is,  kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof 

verdient.  

Amen.  

 

ZEGENBEDE: ALLEN  

In ons hart en in ons huis 
de zegen van God. 

In ons komen en in ons gaan 

de vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht, 

de liefde van God. 
Bij het einde, nieuw begin, 

de armen van God om ons te ontvangen, 
thuis te brengen. 

Amen. 

 

Mededelingen : De volgende oecumenische viering is op 10 april . Als collecte willen 

wij graag de voedselbank in Doetinchem aanbevelen. www.voedselbankdoetinchem.nl 

Onderaan de pagina vindt u een knop waar u kunt doneren. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/
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SLOTLIED: Wij moeten gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laten we gaan. Geloof in de zegen 

die onze God steeds toegezegd heeft,  

in niemandsland soms worst’lend verkregen  

maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft. 

Neem van hier mee, het vaste idee  

Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd. 

 

3. Neem bij het gaan de mantel van vrede  

die we behoedzaam om mogen slaan,  

waarin de Naam vol kleur is geweven. 

Vage beschutting in mensenbestaan. 

In de woestijn, vruchten en wijn:  

vrede en zegen! Laten we gaan. 

 

 

Vieringen zijn op elke tweede zaterdag van de maand om 18.30 uur in de Wingerd 

(behalve in de maanden juli, augustus en september). 

  

 

  


