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Oecumenische vesperviering 

12 februari 2022 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Begeleiding: Harrie Vromen 

 

Thema: Er is geen weg naar Geluk, Geluk is de weg 
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VOORAF: MUZIEK  

 

WELKOM  

 

AANSTEKEN VAN DE KAARS: We zingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSGEBED:  

God van mensen, 

Jij wenst ons geluk 

met al het goede dat wij doen. 

Open ons hart 

om naar Jouw woorden te luisteren 

die ons geluk toezeggen. 

Laat deze woorden onze bron van inspiratie zijn 

om Jouw droom van geluk waar te maken. 

Dit vragen wij Jou voor vandaag en alle dagen. 

Amen 
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OPENINGSLIED: Vrede voor jou hierheen gekomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein, 

dit wordt verbeeld in woord en gebaar 

tot ooit en overal wij leven van elkaar. 

 

3. Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 

jij die de hele wereld draagt: 

Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt, 

tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit 

gezien, aanvaard te zijn. 

 
 
TEKST: Een gelukkig mens 
 
Aansluitend luisteren we naar het lied ‘Gelukkig’ van Stef Bos 

Ik ben soms te blind 
Om te zien wat ik heb 
Verdwaal soms nog steeds 
Ook al ken ik de weg 
 
Vrij als een vogel 
Die de storm heeft overleefd 
De wind in de rug 
En ik klaag soms nog steeds 
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Maar ik ben gelukkig 
Ook al zie ik het niet 
Teveel ontevreden met alles 
Te weinig tevreden met niets 
 
Ik voel me steeds lichter 
Ik dans met verdriet 
En ik ken zes akkoorden 
Maar ik gebruik er maar drie 
 

Want ik ben gelukkig 
Ook al zie ik het niet 
Teveel ontevreden met alles 
Te weinig tevreden met niets 
 
Ik word langzaam onzichtbaar 
Verdwijn in de mist 
Verwissel mijn vroeger 
Met dat wat nu is 
Zo loop ik verloren 
Gelukkig verdwaald 
Word altijd weer ergens 
Met liefde onthaald 
 

 

LEZING/TEKST 

 

TUSSENZANG: Heeft hij ons bidden opgevangen 
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2. Hij zal de armen niet verstoten, 

Hij is met onze nood bekleed. 

Voor allen die zijn vastgelopen 

heeft Hij een naam, een nieuwe geest. 

Hij spreekt de taal van alle landen 

en overal ontkiemt zijn rijk. 

Waar wij maar gaan is Hij voorhanden 

en achter elke mens staat Hij. 

 

3. Zijt Gij het eerst van ons geboren, 

zijt Gij de welbeminde zoon - 

blijf ons dan trouw, wij zijn verloren 

als Gij niet met ons samenwoont. 

Dat wij met U gelukkig leven 

en spelen voor Gods aangezicht, 

dat wij elkaar de vrede geven 

die Gij voor ons hebt aangericht 

 

EVANGELIELEZING: Mattheüs 5, 1-12 (Zaligsprekingen) 

(Vrij vertaald uit de bundel ‘Recht uit het hart’) 

Toen Jezus de vele mensen zag, ging Hij de berg op. Toen Hij ging zitten, kwamen zijn 

leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en zei: 

 

Je bent een gelukkig mens, als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt, want dan ben je 

precies geschikt voor Gods wereld. 

Je bent gelukkig als je iets kan betreuren, want dan komt er ook weer eens tijd dat je blij kunt 

zijn. 

Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent, want dan ligt de wereld voor je open. 

Je bent gelukkig als je door en door eerlijk bent, want daar kun je alles mee bereiken. 

Je bent gelukkig als je wat voor een ander over hebt, want dan zullen ze ook wat voor jou over 

hebben. 

Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen, want dan ontdek je God achter alle 

dingen. 

Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppeb, want dan zeggen ze dat je een stukje 

hemel op aarde brengt. 

Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen, omdat je goed doet, want dat zijn mensen die de wereld 

opbouwen. 

Heb er maar vertrouwen in, want later zul je er voor altijd de vruchten van plukken. 
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ACCLAMATIE: Laat komen, Hij die komen zal 
 

 

 

 

 

 

 

OVERWEGING  

 

INSTRUMENTAAL 

 

VOORBEDEN  

 

ACCLAMATIE: Wanneer ik roep tot U 
 

 

 

 
 

 

 

Laten wij stil worden en bidden 

Voor mensen zoals u en ik, dat wij in de waan en drukte van alle dag 
momenten van bezinning en toewijding vinden om er te zijn voor onze (mede)mensen,  
hen daadwerkelijk te zien en ons daarnaar gedragen. 
Zo bidden wij zingend: 
 
Voor alle mensen die hun hart en huis openstellen voor vrienden en vreemden in nood,  
dienend en gastvrij in hun dagelijks handelen 
en daarmee, gelovig of niet-gelovig, 
door hun goeddoen waarachtige dienstbaarheid aan anderen tonen. 
Zo bidden wij zingend: 
 

Voor onszelf bidden wij, zoals wij hier samengekomen zijn om te vieren,  
dat wij door Jezus’ woorden en houding worden bemoedigd om,  
met ons goed en kwaad,  
tot God te gaan. 
Dat wij, bewust van onze eigen onvolkomenheid 
mogen groeien in mildheid jegens elkaar. 
Zo bidden wij zingend: 
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PERSOONLIJKE VOORBEDEN 

 

 

Bidden we samen het Onze vader van de Maroi’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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2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 
 

3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 

4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

 

SLOTTEKST: Dag lieve medemens 

Dag lieve medemens, 

neem je de tijd om gelukkig te zijn. 

Je bent een wandelend wonder op aarde 

Je bent enig, uniek, 

onvervangbaar: Weet je dat?! 

Waarom sta je niet verstomd 

ben je niet verbaasd  

over ben je zelf 

en over al die anderen om je heen? 

Vind je het zo gewoon, 

zo vanzelfsprekend, 

dat je leeft, 

dat je leven mag, 

dat je tijd krijgt 

om te zingen en te dansen, 

om gelukkig te zijn? 

Waarom dan je tijd verliezen 

in een zinloze jacht 

naar geld en bezit? 

Waarom je een massa zorgen maken 

om dingen van morgen en overmorgen? 

Neem rustig je tijd 

om gelukkig te zijn. 

Tijd is geen snelweg 

tussen wieg en graf, 

maar ruimte om te parkeren in de zon! 

 

MEDEDELINGEN   
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ZEGEN van Sint Patrick (ALLEN) 

Dat de weg je tegemoet komt, 

dat de wind steeds in je rug zal zijn,  

dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,  

dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,  

dat de zon je dagen licht maakt.  

Dat de sterren je nachten verlichten.  

Dat bloemen bloeien langs je levensweg,  

dat je huis stevig staat in de storm.  

dat God je beware in de palm van zijn hand.  

Amen 

 

SLOTLIED:  Liefde eenmaal uitgesproken  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liefde die ons hebt geschapen,  

vonk waarmee Gijzelf ons raakt,  

alles overwinnend wapen,  

laatste woord dat vrede maakt. 

3. Liefde luidt de Naam der namen  

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen,  

ziel en zinnend metterdaad. 

4. Liefde waagt zichzelf te geven,  

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, -  

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

5. Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken  

waarop wij uw gasten zijn. 

6. Liefde boven alle liefde,  

die zich als de hemel welft  

over ons: wil ons genezen,  

Bron van liefde, Liefde zelf 
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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.  

 

 


