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Oecumenische vesperviering 

 

9 oktober 2021 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

 

Pianist: Maria Woerde  

 

Thema: Regels zijn regels? 
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Muziek 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaars 

 

Heer, 

Ik laat een kaars branden 

  

Heer, 

dat de kaars die ik laat branden 

licht mag zijn dat mij verlicht 

in donkere tijden 

en bij innerlijke beslissingen. 

Dat de kaars vuur mag zijn 

dat het egoïsme 

en de hoogmoed 

en de onmacht in mij wegbrandt. 

Dat zij een vlam mag zijn 

die mijn hart verwarmt 

en me liefde leert. 
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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. 

 

Openingsgebed 
 

God, open onze oren 
om achter de woorden 
uw stem te horen, 

om achter al wat gebeurt 
te weten dat Gij niet ver van ons zijt, 

om hoopvol te leven op uw aarde 

en vruchtbaar te zijn in liefde 
zoals Jezus uw Zoon, 
uw vredesgezant, 

betrouwbaar ten einde toe 
voor alle mensen. Amen 

 
 

Lied: Een mens te zijn op aarde 
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Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 

en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 

een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 

 
Een mens te zijn op aarde 
In deze wereldtijd 

dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 

de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 

de kommer en de koorts. 

 
Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 

die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 

dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 

Tekst 

Muziek 

Evangelie:  Lucas 13:10-17 

Lied:  Als gij naar de woorden luistert 
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Als gij naar de woorden luistert 

die van mij geschreven staan 
zullen zij van vrede spreken 

die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert, 

ze van harte wilt verstaan 
zullen zij de Vader tonen, 

zult gij niet verloren gaan. 

 
Als gij naar mijn woorden luistert 

brengt de dood niet langer vrees, 
wordt gij tot Gods zoon herboren, 
ademt gij zijn levensgeest. 

Overweging 

Voorbeden  
We hoeven bij God niet aan te komen met mooie praatjes  

als onze bedoelingen onzuiver zijn.  
Daarom vragen wij aan God of Hij onze harten wil zuiveren.  
en of Hij onze beden wil verhoren als wij in stilte bidden……… 
 

Acclamatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God,   
wees met allen die wetten en regels maken.  

Dat zij wijs zijn en anderen geen te zware last opleggen; 
dat zij streng zijn ten opzichte van zichzelf,  
mild tegenover anderen…………. 
 

Acclamatie 
 
God, 

wees met allen die leiding geven aan de volkeren.  
Dat zij rechtvaardig zijn in hun handelen,  

de vrede en het recht dienen,  
geïnspireerd door de woorden van uw Evangelie……….. 
 

Acclamatie 
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God,  

wees met allen die zich in een nederige positie bevinden.  
Dat zij niet worden uitgebuit en vernederd,  

maar dat zij leiders boven zich hebben  
bezorgd zijn om vrede, welvaart en recht………….. 

 

Acclamatie 
 
Heer, onze God,  

wil ons leven richting geven, onze beden in ontvangst nemen. 
Dat bidden wij U omwille van Jezus. Amen.  
 

Gelegenheid voor eigen voorbeden 
 

Onze Vader van de Maori’s  
  
Eeuwige, Schepper van de aarde,  
drager van pijn, gever van leven,  

Bron van alles wat is en zal zijn,  
vader en moeder van ons allen,  

Liefhebbende, in wie de hemel is;  
laat de heiliging van Uw naam  
weerklinken door het heelal;  

laat de weg van Uw gerechtigheid  
worden begaan  

door de volkeren van deze wereld;  
laat uw hemelse wil worden gedaan  
door al wat geschapen is;  

laat uw rijk van vrede en vrijheid  
onze hoop ondersteunen;  

en laat het komen op aarde.  
Voed ons met het brood  
dat we vandaag nodig hebben;  

  
vergeef ons als we  

wonden oplopen aan elkaar;  
sterk ons in tijden  
van verleiding en verzoeking;  

bewaar ons in beproevingen  
die niet te dragen zijn;  

bevrijd ons uit de greep  
van alles wat kwaad is.  
Want u regeert door uw kracht  

die liefde is;  
nu en voor altijd.  

Amen.  

 

Vredeslied 
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Tekst 
   
 

Mededelingen 

 
Slotlied: Ga dan op weg 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.  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. 
 

3.  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   
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“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. 

 
 

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

Wingerd, behalve in de maanden juli, augustus en september. 

 

De volgende oecumenische viering is zaterdag 13 november a.s.  

 


