
 

 

 

 

 

 

Oecumenische vesperviering 

8 januari 2022 

18:30 uur 

Uitgezonden vanuit De Wingerd, Doetinchem 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Muzikale begeleiding: Maria Woerde, Madeleine 

Elfrink 

 

Thema: Ik ga op weg en ik neem mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPENINGSLIED: De vreugde voert ons naar dit huis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 

 
3. Onthul ons dan uw Aangezicht, 

uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht 

uw voorbedachte raad. 
 

4. Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t Woord, waarin Gij spreekt, 
en reik ons  zelf als leeftocht aan 

het Brood, dat Gij ons breekt. 
 

WELKOM 

AANSTEKEN VAN DE KAARS  

GEDACHTEN BIJ HET THEMA 

Melchior, Balthasar en Caspar waren vervuld van dankbaarheid 

dat ze dit mochten meebeleven. 

Ze knielden bij de kribbe en schonken hun goede gaven aan het 

kindje. Ze raakten vervuld van een wonderlijk gevoel van vrede en 

geluk. 

Het trouw volgen van de ster, het vinden van de stal 



en de geboorte van de nieuwe koning hadden hun ogen geopend 

en zij zagen wat ze tevoren niet konden zien 

en ze hoorden wat ze tevoren niet konden horen. 

OPENINGSGEBED 

Even geen zorgen over van alles en nog wat. 

Even niet haasten om op tijd te komen: 
even zijn wie je bent. 

Even alles aan de kant 

om rustig na te denken. 
Even geen lawaai of kabaal: 

om te luisteren 
naar wat je bezighoudt 

en wie je bent. 
Even terugkijken 

op wat je wel 
en wat je niet hebt gedaan. 

Even vooruitkijken 
naar je dromen en idealen: 

wie ben je geweest, 
wie wil je zijn? 

Even loskomen van 
de dagelijkse beslommeringen: 

God, Gij geeft mij 
de ruimte hiervoor. 

 
  LIED: Drie koningen zagen een sterre 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



2.     Toen zij te Jeruzalem kwamen,  

verdween er de sterre meteen;  
        Zij gingen naar koning Herodes,  

en vroegen: “waar moeten wij heen? 

Waar is er de Koning geboren,  
wiens sterre wij hebben aanschouwd? 

Wij zijn ter aanbidding gekomen  
met wierook en goud”. 

 
3.  En toen zij dat hadden vernomen:  

“naar Bethlehem moet ge dan gaan”,  
vertoonde zich weder de sterre,  

en reisden zij blijde weer aan. 
Zij vonden het koninklijk Kindje  

en knielde aanbiddend terneer,  
met goud en met wierook en mirrhe  

en keerden vol dankbaarheid weer. 
 

LEZING: Legende van de 4e koning 

INSTRUMENTAAL 

LEZING: Matteus 2 : 7 – 12 

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig 

naar de tijd waarop de ster verschenen was.  Daarop zond hij hen naar 

Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar 
dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat 

ook ik het hulde kan gaan brengen.”  Na de koning aangehoord te hebben 
vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging 

voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef 
staan.  Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote 

vreugde.  Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder 
Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij 

haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, 
wierook en mirre.  En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet 

meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg 
naar hun land.  

 

LIED  

 

 
 

 
 

 
 



2.  Heer, leer ons zien, de zin en het verband: 

U ons begin, en U ons vaderland. 
Wees weer de God die ons heeft uitgedacht,  

wees weer de vader, die ons thuis verwacht. 
 

3. Heer, onze God, U maakt ons duister licht;  
in onze mist schept U een vergezicht,  

ieder van ons, hoe nietig hij ook is,  
heeft in uw samenhang betekenis. 

 
4. U bent de kracht die ons tot leven riep, 

U bent de hoop van allen die U schiep, 
U bent de band die heel de mensheid bindt, 

U het geluk dat zij tenslotte vindt. 

 
 

OVERWEGING  
 
INSTRUMENTAAL 

 

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 

Laat ons bij het begin van dit nieuwe jaar bidden om Gods zegen in Jezus’ 
naam. 

 
Dat wij voor elkaar een zegen zouden zijn in dit nieuwe jaar: 

dat onze wensen beloften zijn, 
dat onze zegen gelukkig maakt, 

dat ons heil mens en wereld heelt en deuren open zet. 
Laat ons zingend bidden. 

 
Dat wij voor elkaar een zegen zouden zijn in dit nieuwe jaar: 

dat wij warmhartig zijn in onze ontmoetingen, 
dat wij Gods nabijheid laten ervaren in onze inzet, 

dat wij elkaar een warm hart toedragen. 

Laat ons zingend bidden. 
 

Dat wij een zegen zouden zijn in dit nieuwe jaar: 
voor hen die ziek zijn en zonder uitzicht, 

voor hen die oud zijn en eenzaam, 
voor hen die ontmoedigd zijn, 

voor hen die als overbodig aan de kant zijn gezet. 
Laat ons zingend bidden. 
 

ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE:  

 

 

 

 

 

 

 

STILTE VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN   



LIED : ONZE VADER (Allen)  

Melodie “I don’t know how to love him” 
 

Onze Vader in de hemel, geef toch daag’lijks Uw brood en wijn, 

aan iedereen, niemand alleen.  
Vergeef de fouten Heer en laat ons dat bij,  

een ieder ander doen. 
 

Onze Vader in de hemel, laat ons allen tezamen, 
gelukkig zijn, tevreden zijn.  

Met wat U aan ons geeft, met al wat hier leeft.  
Ja laat dat waarheid zijn, ja laat dat zijn. 

 
Vader zend Uw Geest, naar de mensen. 

Heer, maak ons als Uw Zoon, die ons leerde wat, 
wij met zijn allen moeten doen.  

Houden van elkaar. 
 

Onze Vader in de hemel, laat ons allen tezamen, 

gelukkig zijn, tevreden zijn. 
Met wat u aan ons geeft, met al wat hier leeft.  

Ja laat dat waarheid zijn, ja laat dat zijn. 
 

VREDESWENS (Allen) 

Laten we elkaar de vrede wensen.  

De vrede van de aarde en vrede van de hemel. 

Mogen wij deze vrede voelen, bij alle dat we ondernemen en bij iederen 

die wij ontmoeten. Vanuit de Wingerd wensen we u thuis de vrede van 

God. 

SLOTGEBED 

Heer, onze God, als onze weg ons brengt waarheen we niet willen, ga dan 

met ons mee.  

Als wij zoeken naar rust, sterk ons toch door uw Woord en laat de liefde 

het winnen van alle geweld.  

Wij vragen het U, Gij die ons het leven gunt, nu en alle dagen.  

Amen. 

ZEGENBEDE (Allen) 

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont, 

dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn, 

dat Hij u bewaren en ondersteunen zal, 

dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn, 



dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt, 

en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade 

dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen. 

Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien. 

St. Clara van Asisi 

MEDEDELINGEN 

SLOTLIED: Ga dan op weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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 in 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.  

  

Werkgroep Oecumene de Wingerd  

 

http://www.voedselbankdoetinchem.nl/

