
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oecumenische vesperviering 

11 juni 2022 

18:30 uur 

De Wingerd, Doetinchem 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Muzikale begeleiding: Gemma Jansen 

 

Thema: Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten.  

             Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken. 

             Lao- Tse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOOR AANVANG:  PIANOMUZIEK 
 
WELKOM    
 
AANSTEKEN VAN DE KAARS   
 
Dat er licht mag zijn, 
licht in onze ogen. 
Dat we elkaar zullen zien 
zo goed als nieuw. 
 
Licht in onze harten, 
dat wij ruimte scheppen. 
Plaats maken voor velen. 
 
Licht op deze plaats, 
om elkaar bij te lichten 
elkander toe te schijnen. 
Met geloof in Hem 
die eens geroepen heeft; 
Ik ben het licht der wereld. 
 

OPENINGSLIED: Kom binnen in Gods eigen huis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kom binnen in Gods klare licht, 

 hier geeft Hij ons een nieuw gezicht, 

 geroepen worden wij voortaan 

 om voor elkander te bestaan. 

3. Kom luister naar Gods scheppend woord, 

 hier wordt Hij in de Zoon gehoord, 

 die ons verbindt in wijn en brood 

 tot bondgenoot in elke nood. 

 
OPENINGSGEBED   
 
PIANOMUZIEK 
 

EERSTE LEZING: Loslaten   
 
Twee monniken waren samen op reis. Aan de oever van een rivier zagen ze een 
vrouw zitten huilen. Een van de monniken vroeg haar bezorgd wat er aan de 
hand was. De vrouw antwoordde: ‘Ik moet de rivier oversteken, maar ik kan 
niet zwemmen. Ik ben bang dat ik verdrink.’ 
 
Zonder te aarzelen pakte de monnik haar op en droeg haar naar de overkant. 
Daar legde hij haar voorzichtig neer. Zij bedankte de monnik hartelijk voor zijn 
hulp. 
 
De monniken liepen verder en de tweede monnik vroeg de eerste: ‘Hoe kon je 
dat nou doen? We hebben de gelofte van armoede en kuisheid afgelegd. Het is 
zelfs verboden tegen een vrouw te praten. Laat staan haar aan te raken.’ 
 
De eerste monnik luisterde en antwoordde rustig: ‘Toen ik aan de andere kant 
van de rivier kwam, heb ik haar neergelegd. Waarom draag jij haar nog steeds 
bij je?’ 

  



TUSSENZANG: Hij die gesproken heeft 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en roem heeft weggetild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,  
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 

TWEEDE LEZING: 12 jarige Jezus in de tempel in Jeruzalem 
 
OVERWEGING   
  



LUISTERLIED:  
All Is Found - Frozen 2 (cover by Stephen Scaccia) - YouTube 
 
Where the North wind meets the sea 
There's a river full of memory 
Sleep, my darling, safe and sound 
For in this river, all is found 

In her waters, deep and true 
Lie the answers and a path for you 
Dive down deep into her sound 
But not too far or you'll be drowned 

Yes, she will sing to those who'll hear 
And in her song, all magic flows 
But can you brave what you most fear? 
Can you face what the river knows? 

Where the North wind meets the sea 
There's a mother full of memory 
Come, my darling, homeward bound 
 
GELOOFSBELIJDENIS:  Zingen (Melodie: Blowing in the wind) 
 
God, ik geloof in uw scheppende kracht, 
uw liefde voor iedere mens. 
Ik geloof U als Vader , die steeds op ons wacht 
en in ons geluk als Uw wens. 
Ik geloof in Uw Geest die ons nimmer ontbrak 
Hij houdt onze liefde bijeen. 
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak 
door twijfels en moeilijkheden heen. 
 
Christus de Zoon van de levende God 
op aarde verschenen als mens, 
ik geloof U als eerlijk begaan met ons lot 
en in ons geluk als Uw wens. 
Ik geloof dat het leven en sterven U brak 
en dat U weer levend verscheen. 
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak 
door twijfels en moeilijkheden heen. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=F6HRP3SzZ5M


Samen verenigd rond Christus de Heer, 
zo vormen wij samen Uw kerk, 
ik geloof in haar leven en zoeken steeds weer, 
haar eenheid in liefde en werk. 
Ik geloof in het vuur dat Hij in ons ontstak 
door dood en verrijzenis heen. 
Maar sterk ons geloof, zo wankel en zo zwak, 
door twijfels en moeilijkheden heen. 
 
 

VOORBEDEN   

 

ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE:  

 

 

 

 

 

 

 

STILTE VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

  



LIED : ONZE VADER (zingen)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VREDESWENS:  

Alleen de woorden die we samen vinden,  
zijn verstaanbaar. 
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 
Alleen de vrede die wij zelf maken, wordt wereldwijd. 
V:  Laten wij hier met die vrede beginnen door de ander een teken van vrede te 
geven. 



COLLECTE t.b.v. Hospice Sravana 

 

PIANOSPEL 

 

SLOTTEKST  

 
ZEGENBEDE (Allen)   

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen. 

De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan. 

De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt. 

De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je 

vallen. 

De Heer zal boven je zijn om je te zegenen. 

Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft, in eeuwigheid. 

Amen. 

 

MEDEDELINGEN  

 

SLOTLIED: Mijn vrienden zijt gij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zoals de Vader Mij eens zond,  

zo zend Ik u de wereld rond. 

Gaat heen en zaait Gods heilig woord,  

dat elk de blijde boodschap hoort. 

3. De Geest heb Ik u toevertrouwd,  

de Sterke die u staande houdt,  

die altijd in uw harten woont  

en u de volle waarheid toont. 

4. Gij die gelovig met Mij gaat de weg 

van ’t graan, van ’t stervend zaad,  

gij zult met Mij zijn waar Ik woon  

en zeet’len op de rechterstroon. 

5. O Herder blijf uw volk nabij,  

en vol van vreugde zingen wij:  

geprezen zij in eeuwigheid  

de heilige Drievuldigheid. 

 

Gedicht ‘Loslaten’ (Nelson Mandela) 

Om los te laten is liefde nodig. Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer 

uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of 

doen. 

Loslaten is: machteloosheid toegeven, hetgeen betekent dat ik het resultaat 

niet in handen heb. 

Loslaten is: de ander niet proberen te veranderen of de schuld te geven, je kunt 

alleen jezelf veranderen. 

Loslaten is: niet zorgen maken om, maar geven om. 

Loslaten is: niet oordelen, maar de ander toestaan mens te zijn. 

Loslaten is: niet in het middelpunt staan en alles beheersen, maar het anderen 

mogelijk maken hun eigen lot te bepalen. 

Loslaten is: niet de ander tegen zichzelf beschermen, maar de ander toestaan 

de werkelijkheid onder ogen te zien. 

Loslaten is: niet ontkennen, maar accepteren. 



Loslaten is: niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals het 

komt en er mezelf gelukkig mee prijzen. 

Loslaten is: niet anderen bekritiseren of reguleren, maar te worden wat ik 

droom te kunnen zijn. 

Loslaten is: geen spijt hebben van het verleden, maar groeien en leven voor de 

toekomst. 

Loslaten is: minder vrezen, en meer beminnen. 

 

 

Vieringen zijn op elke tweede zaterdag van de maand in de Wingerd  

De eerstvolgende viering is op zaterdag 8 oktober 2022 om 18.30 uur. 

 

 

“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  

 


