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Oecumenische vesperviering 

11 december 2021 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Begeleiding: Harrie Vromen 

 

Thema: Een spoor van licht 
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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. 

 

 

OPENINGSLIED: 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 en Vader, 
wij danken U om Jezus, Uw Zoon 
die licht wil zijn voor alle mensen. 
Wij bidden U, 
maak ons hart gereed en waakzaam voor Zijn komst, 
versterk onze goedheid 
en  onze inzet voor mensen in nood. 
Dit vragen wij U, door Christus onze Heer. 
Amen 
 
 
TEKST Advent 

 

LIED: Kom in ons klein bestaan (melodie: God die ons heeft voorzien) 
Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn deur voorbij. 
Breng licht en warmte aan, maak mij van doodsangst vrij. 
Ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevroren geest. 
En schep een nieuw verband zodat mijn ziel geneest. 

Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn horizon. 
Dat ik niet langer schroom te zien naar mensen om. 
Genees mijn angst voor pijn, mijn vrees voor zelfverlies, 
zodat ik mens kan zijn en voor de minsten kies. 

Kom in mijn klein geloof, vernieuw mijn fantasie. 
Dat ik uw toekomst loof, steeds nieuwe kansen zie. 
Zodat ik verder leef voor vrede mettertijd 
en mij uit handen geef om Uw gerechtigheid. 
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EVANGELIELEZING: Lucas 3, 10-18 

 

ACCLAMATIE: Laat komen, Hij die komen zal 
 

 

 

 

 

 

OVERWEGING  

 

INSTRUMENTAAL 

 
GEBED: (allen) 
Heer, 
Geef ons vandaag 
een nieuw hart 
dat nederig is 
en vriendelijk voor alle mensen. 
 
Geef ons vandaag 
nieuwe ogen 
die U herkennen 
in al wat geschiedt. 
 
Geef ons vandaag 
een nieuw geloof 
dat elk goed begin  
van U verwacht. 
 
Geef ons nieuwe hoop vandaag 
die uitziet naar de onmogelijke vrede. 
 
Geef ons vandaag 
een nieuwe liefde 
die sterk is als de dood. 
 
Zegen ons vandaag 
dat we troost 
en vreugde mogen zijn 
voor allen die vertwijfelen. 
 
Geef ons de moed 
om altijd opnieuw te beginnen 
met U. 
Amen 
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VOORBEDEN 

 

ACCLAMATIE: Wanneer ik roep tot U 
 

 

 

 
 

 

 

 

Persoonlijke voorbeden 

 

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. 

 

VREDESLIED: Vrede voor jou 
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SLOTTEKST: Simpelweg buitengewoon 

 

Wat als we nu eens simpelweg 

geloven in mensen. 

In wat ze kunnen, wat ze willen, 

waarvan ze dromen. 

En vooral ook geloven in jezelf 

in je eigen mogelijkheden. 

Wat kan ik doen? 

Wat wil ik doen, om de dromen van anderen 

waar te maken? 

Simpelweg geloven ... 

dat gewone mensen hand in hand 

schouder aan schouder 

buitengewone dingen doen. 

 

vrij naar Barack Obama  

 

 

MEDEDELINGEN  

 

ZEGENBEDE: ALLEN 

Advent is leven  
een kans om wat ons is gegeven 
te delen en aan anderen door te geven.  
Een kans om wat krom is recht te trekken, 
om wie inslaapt wakker te schudden, 
om wie hopeloos of radeloos is  
er weer in te laten geloven. 
Advent is het licht zien in de duisternis. 

Goede Vader, 
Zend ons het licht 
door het vuur van de vreugde 
door het vuur van de vriendschap 
door het vuur van de hoop 
door het vuur van het geloof 
door het vuur van het geduld 
door het vuur van de liefde 
laat ons het beste van onszelf geven. 
Daartoe moge de Algoede God ons zegenen  
  



7 
 

 

SLOTLIED:  Nu daagt het in het oosten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De duisternis gaat wijken  

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten 't morgenrood. 

 

4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

   

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 
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COLLECTE  

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

  

De eerstvolgende oecumenische viering is op zaterdag 8 januari 2022 

 

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.  

 

 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, een voor een, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen, 

zo zwaar en droevig als wij zijn, 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

Huub Oosterhuis 


