
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oecumenische vesperviering 

9 april 2022 

18:30 uur 

De Wingerd, Doetinchem 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Muzikale begeleiding: Gemma Jansen 

 

Thema: Als je gedragen wilt worden, draag 

dan ook een ander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOOR AANVANG:  PIANOMUZIEK 
 
WELKOM    
 
AANSTEKEN VAN DE KAARS  
 
OPENINGSGEBED  
 
In de naam van de Vader,  die ons het leven geeft, 
antwoordt op vragen en ons vrij laat. 
In de naam van de Zoon, die in de wereld komt, 
het mensenleven deelt, onze broeder wil zijn en ons voorgaat. 
In de naam van de Geest, die onze harten verwarmt, ons denken verlicht, 
richting geeft aan ons handelen en ons krachtig maakt. 
Lieve God, maak ons ontvankelijk voor uw woord; 
dat spreekt van liefde, saamhorigheid en oprechte zorg voor elkaar. 
Dat wij bereid mogen zijn, te blijven bouwen aan een gemeenschap 
in de geest van Hem, in wiens naam wij hier samenzijn, 
Jezus, Messias, uw Zoon.  
Amen. 
 
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. 

 
GEDICHT    ‘Verbondenheid’  
 
Eens heb ik ja gezegd 
om volkomen mens te kunnen zijn. 
  
Ik heb toen een verbond gesloten 
met mezelf en met jou 
voor alles wat is op deze wereld.  
 
Eigenlijk was de verbondenheid er al 
voordat ik geboren was – 
het mysterie waar alles uit ontstaat 
en weer terugkeert, 
van waaruit ik mens geworden ben. 
  
De roos bloeit zonder een waarom. 
Ze bloeit eenvoudig omdat ze bloeit; 
ze vraag zich niet af of men haar ziet 
of hoe men haar aanspreekt – 
ze bloeit omdat ze roos geworden is - 
dat is haar verbondenheid 
met het mysterie waar wij 
geen naam voor hebben, 
maar dat we God zouden kunnen noemen.  
 
Zo ben ik mens geworden, 
verbonden met al wat leeft en is, 
drager van het talent om lief te hebben, 
om te vergeven en om vol te houden. 
Soms ondanks mezelf en met jouw hulp 
of jij met de mijne, 
omdat we volkomen mens willen zijn.  
 
Tineke A.K. Hartgers-Biel 
(Naar angelus Silesius) 
 
PIANOMUZIEK 
 
EERSTE LEZING: het verhaal van het ezeltje   
 
 
 



LIED: Gedenken wij dankbaar 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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. 

3. 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. 

TWEEDE LEZING: Lucas 19, 29 – 41   

LIED: Christus die verrezen is 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Christus brak de slavernij, 
brak de donk’re dagen. 
Rijzend uit zijn graf heeft Hij 
Adams dood verslagen. Refrein. 
 
3. Christus die verrezen is, 
straalt van eeuwig leven; 
’t maal van zijn gedachtenis 
zal dat ons ook geven. Refrein 

 
OVERWEGING   
 
PIANOMUZIEK 

GELOOFSBELIJDENIS  
 
GELOOFSGEBED  (Allen)  

Wij geloven in die Ene die was, is en zal zijn. 
Schepper tegen de chaos in. 
Wij gaan op weg met God, die ons kent en aan ons gehecht is. 
In Jezus en zijn weg laat de Ene zich kennen  en herkennen wij God 
Jezus schudt ons wakker en bevrijdt ons. 
Hij leert ons  leven door de dood heen. 
Sterker dan de dood is de liefde 
Een laaiend vuur geen zee dooft haar uit. 
De geest van de ene God en Jezus, 
 inspireert ons en geeft ons kracht om door te gaan in het spoor van Jezus 
In mensen kan zij zichtbaar worden. In mensen kan zij zichtbaar zijn. 
Allen kunnen wij de weg niet gaan. 
Samen willen we  de woorden horen. 
Brood en wijn delen, elkaar ontmoeten en bemoedigen. 
Wij voegen ons in de stroom van mensen . 
Op weg naar een wereld van vrede, liefde en  gerechtigheid. 

 
VOORBEDEN   

God van vrede en gerechtigheid, 
We bidden vandaag voor de mensen in Oekraïne.  
We bidden om vrede en het neerleggen van de wapens, 
We bidden voor allen die bang zijn voor de dag van morgen, 
Dat Uw Geest van troost hen nabij zal zijn. 
We bidden voor elk van Uw kostbare kinderen, in gevaar en angst  
Dat U hen houvast geeft en bewaart.  
Dat bidden wij in de naam van Jesus, de Vredevorst. 
 
God, U die de bron van alle wijsheid en recht bent. 
Wij danken U voor de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maand, 
Dat wij in een vrij land wonen en dat onze stem mogen bepalen  
Wie ons gaat vertegenwoordigen. 



Voor onze volksvertegenwoordiging bidden wij U: 
laat bezorgdheid om uw wijde wereld 
zwaarder wegen dan de enge zorgen 
van partijbelangen en posities, 
laat gerechtigheid en waarheid 
meer in tel zijn dan stemmenwinst. 
 
God van aarde, water, lucht en vuur 
U hebt deze wereld het licht laten zien 
En haar beplant en bevolkt met allerlei leven. 
Planten, dieren en mensen, 
Zij allen, zijn afhankelijk van Uw gaven. 
Daarom bidden wij U: 
Om vruchtbare aarde voor alle gewassen, 
Voor Uw woord in ons hart, 
Om helder water dat alle dorst lest, 
Dat ons van angsten en zorgen schoonwast, 
Om frisse lucht die de natuur  doet ademen 
En ons de adem van Uw Geest doet voelen 
Om vuur dat warmte schenkt  
En licht om ons heen en in ons hart. 
ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE:  

 

 

 

 

 

 

STILTE VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

 
LIED : ONZE VADER 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE  

LUISTERLIED: Ik droomde eens   

 

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij 
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij 
We liepen zo het leven door en lieten in het zand 
Een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand 
 
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop 
In tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop 
Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan 
Daar waar het juist het moeilijkst was maar één paar stappen staan 
 
Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had 
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het paD 
De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen 
M'n lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb Ik jou gedragen; 
 

 



SLOTGEBED   

Getrouwe God, 
Gij zijt een onuitputtelijke bron 
van liefde en vergeving. 
Wij vragen U, wees ons nabij  
in goede en kwade dagen, 
in kracht en zwakheid, 
bij al ons pogen en al ons falen. 
Dat wij mensen mogen zijn 
naar het beeld van Jezus Christus, 
en Zijn naam met ere dragen. 
Amen. 

ZEGENBEDE (Allen)  

Zegen van St Claire 

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.  

Amen. 

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. 
 
 
 

Hoe dichter de mens God nadert, 

des te meer wordt hij gedragen 

Tot hij niets meer hoeft te doen, 

dan zich te laten dragen. 

Chiara Lubich 

 
 

 

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  

 


