
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oecumenische vesperviering 

08-10-2022 

18:30 uur 

De Wingerd, Doetinchem 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Muzikale begeleiding: Hennie Draper 

 

Thema: Laat het zo zijn…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Vol van verwachting, zijn wij gekomen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

3. 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. 



OPENINGSGEBED   

Getrouwe God, 
Gij nodigt ons uit de weg te volgen 
van Uw Zoon Jezus Christus, 
edelmoedig en oprecht. 

Wij vragen U: 
geef ons de moed 

ons losser te maken van eigenbelang, 
door met ons handelen te getuigen 
van oprechte zorg 

voor het welbevinden van anderen. 

 

EERSTE LEZING: Exodus 34, 27-31  
Toen sprak Jahwe tot Mozes: `Stel deze bepalingen op schrift, want op grond van deze 
bepalingen sluit Ik met u en met Israël een verbond.' Mozes bleef daar veertig dagen 

en veertig nachten bij Jahwe, zonder te eten of te drinken. En Jahwe grifte de 
bepalingen van het verbond, de tien geboden, in de stenen platen. Toen Mozes de berg 

Sinaï afdaalde met de twee stenen platen, de tekst van het verbond, was hij zich er 
niet van bewust dat zijn gezicht glansde omdat hij met Hem gesproken had. Maar 
Aäron en de overige Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes wel, en zij 

durfden hem niet te naderen. Maar toen Mozes hen riep, kwamen Aäron en al de 
leiders van de gemeenschap naar hem toe. Mozes bracht hun verslag uit. 

 

TUSSENZANG: Als gij naar de woorden luistert  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Als gij naar de woorden luistert 

die van mij geschreven staan, 

zullen zij van vrede spreken 

die er schuilgaat in mijn naam. 

3. Als gij naar mijn woorden luistert, 

ze van harte wilt verstaan, 

zullen zij de Vader tonen, 

zult gij niet verloren gaan. 



4. Als gij naar mijn woorden luistert 

brengt de dood niet langer vrees, 

wordt gij tot Gods zoon herboren, 

ademt gij zijn levensgeest. 

 

TWEEDE LEZING: Joh. 14, 15-24  
Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed 
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, 
voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent 

Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot 
u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, 

want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben 
en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is 
het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik 

zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren. Judas – niet de Iskariot – zei tot 
Hem: “Heer, hoe komt het dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de 

wereld?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf 
bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden niet; het woord dat gij 

hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft.  

 

OVERWEGING   
 

PIANOMUZIEK  
 
GELOOFSBELIJDENIS: (ALLEN) 
 
Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan. 
en de opdracht in ons leven, een ander bij te staan,  

gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.  
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar. 
  

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt,  
te geloven in zijn woorden, het woord dat één ding vraagt,  

de kracht om vol te houden en dan bemerk ook jij,  
die liefde tussen mensen, dat is Hij. 
  

Uit liefde gaf Hij ons zijn Zoon om ons van dienst te zijn.  
Vergoot zijn bloed op Golgotha, leed voor de mensen pijn. 

Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.  
Zijn boodschap aan de mensen: “Deel nu met je naaste Brood.” 
  

We geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.  
Met zijn Geest om ons te leiden, zoals het is voorzegd.  

De zege van Gods liefde, het doel van deze reis:  
een leven in het eeuwig paradijs! 

 
 



VOORBEDEN   
 

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:   

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.  



SLOTTEKST  

Wie voor God openstaat, 

staat op een heel andere wijze  

tussen de mensen… 

Wie openstaat voor de mensen 

staat op een heel andere wijze 

tegenover God…. 

Wie voor God en de mensen openstaat 

staat op een heel andere wijze 

tegenover zichzelf… 

…. op een heel andere wijze, 

dat wil zeggen: 

Als Jezus Christus vrij, 

bevrijd, bevrijdend 

Christelijk heet dat, 

naar de wijze  

van ZIJN mensworden. 

 

MEDEDELINGEN 

 

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, vandaar, morgen, al de dagen dat je leeft, in eeuwigheid. 
Amen 

 

SLOTLIED: Laat ons zingen van de dromen. 

 

 

 

 

 

 

  



2. Laat ons danken voor de toekomst, 

die zich als een bloem ontvouwt, 

in de mens die zich wil geven, 

zich de ander toevertrouwt, 

die de woning van zijn leven, 

op de rots van liefde bouwt. 

3. Laat ons vieren dat wat goed is, 

dat wat mensen mensen maakt, 

dat wat leven, kracht en moed is 

en in tederheid ontwaakt, 

hoop, geloof en vooral liefde, 

waarin God ons intens raakt. 

 

PIANO: MARIALIED 

 

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  

 


