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Oecumenische vesperviering 

10 april 2021 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

 

Pianist: Harrie Vromen 

 

Thema: liefde is de weg  
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OPENINGSLIED: Zomaar een dak  

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat, 

muren van huid, ramen als ogen, 

speuren naar hoop en dageraad, 

huis dat een levend lichaam wordt, 

als wij er binnen gaan, 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid, 

namen voor Hem, dromen, signalen, 

diep uit de wereld aangewaaid, 

monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Een brood om te weten, 

dat wij elkaar gegeven zijn, 

wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim, 

breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

WELKOM  

GEDACHTEN BIJ HET THEMA 

De apostel Johannes schrijft: God is Liefde 1 Joh. 4:8: God is de personificatie van 

Liefde, want Liefde is Zijn overheersende eigenschap. Zijn liefde overtreft alles. 

Het groot bewijs: Joh. 3:16: want God’s liefde voor de wereld was zo groot dat Hij 

Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven. 

Joh. 4:19: wij hebben lief omdat Hij (God) ons eerst heeft liefgehad. 

Efzeziers 5:1,2: ook Zijn (God) soevereiniteit (Zijn bestuur) is gebaseerd op liefde. 

Tot slot kunnen we de woorden van 1 Petrus 1:22 ter harte nemen: ‘met oprechte 

genegenheid moeten jullie intens van elkaar houden vanuit het hart’. 

AANSTEKEN VAN DE KAARS    

 

OPENINGSGEBED  

LIED:  
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Houden van mensen: bevrijdend geheim,  

om voor een ander een woonplaats te zijn. 

 
Houden van mensen is warmte en licht:  

elkander tonen je ware gezicht. 
 

Houden van mensen is spelenderwijs  
aarde herscheppen tot nieuw paradijs. 

 
Houden van mensen zoals Hij het deed  

die met ons deelde ons lief en ons leed. 
 

LEZING: 1 Petrus 1 

Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij 

elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen 

die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het 

onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle vlees is als gras en 

heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het 

woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het 

evangelie is verkondigd.  

 

INSTRUMENTAAL 

 

LEZING: Mattheus 22, 34-39 

 

Toen nu de Farizeeën vernamen dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, 

kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Hem om Hem op de proef 

te stellen: “Meester, wat is het voornaamste gebod in de Wet?” Hij antwoordde 

hem: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en 

geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee 

gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt 

heel de Wet en de Profeten.”  
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LIED 

GEDENKEN WIJ DANKBAAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen,  

was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen  
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 

 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven,  

had Hij ons de liefde niet voorgeleefd,  
die tot de dood zich prijs heeft willen geven,  

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 

Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam  
als graan in de aarde gestorven zijt, 

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam,  
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 

 
LEZING: 1 KORINTHIERS 13 

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik 

een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik 

alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: 

als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn 

lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde 

is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt 

zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich 

niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, 

maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles 

hoopt zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal 

verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons 

kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, 

heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde 

ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke 
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afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot 

aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik 

zelf gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de 

liefde is de grootste.  

INSTRUMENTAAL 

 

OVERWEGING  

 
GELOOFSBELIJDENIS 

 
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen. 

 
Dat Hij ons tot leven riep, 

dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en tot vrede. 

 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

In mensen die samen op weg gaan. 
 

Wij geloven in de open hand van mensen, 
Die elkaar groeten met handen vol vrede, 

Die in goed vertrouwen elkaar tot vrede willen zijn. 
 

Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, 
Die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

 
Wij geloven in de goedheid van de mensen, 

die elkaar de ruimte geven 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 

 

Wij geloven in de hand die deelt, 
in het woord dat vrijspreekt, 

In de liefde die in mensen is neergelegd, 
Opdat wij elkaars bondgenoten worden, 

Op weg naar morgen. 
 

Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, 
En die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus. 

 
Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is, 

wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons. 
 

Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 
Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij, 

Want zie : Hij maakt alles nieuw; Amen 

 
VOORBEDEN  

 

ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE:  
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STILTE VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

 

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  

 
SLOTGEBED  

GEDICHT 
Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin, 

Liefde wil ons overkomen als geheim en zegening 
Liefde die ons hebt geschapen,  

vonk waarmee Gijzelf ons raakt,  
alles overwinnend wapen,  

laatste woord dat vrede maakt. 
 

Liefde luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen,  

ziel en zinnen metterdaad. 
 

Liefde waagt zichzelf te geven,  
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ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

Liefde laat zich voluit schenken  

als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken  

waarop wij uw gasten zijn. 
 

Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  

over ons: wil ons genezen,  
Bron van liefde, Liefde zelf! 

 
ZEGENBEDE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOTLIED:  
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Ga dan op weg  

en ontmoet op je reis medemensen,  
geef aan eenieder  

al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan onder ‘t gaan  

zul je de ander zien staan  
en overschrijd je je grenzen. 

 
Ga dan op weg  

en schud af al je twijfels en zorgen,  
ga en ontdek  

wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht  

altijd je ogen gericht  
dat zal je kracht  zijn voor morgen. 

 
COLLECTE 

Uw bijdrage voor de collecte zou u kunnen geven aan de Voedselbank. Als u 

onderstaande link volgt dan staat de donatieknop helemaal onderaan de website. 

www.voedselbankdoetinchem.nl 

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

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

 

 

 

“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.  

  

 Werkgroep Oecumene de Wingerd 

    

 

  

 

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/

