
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oecumenische vesperviering 

10-12-2022 

18:30 uur 

De Wingerd, Doetinchem 

 

Voorbereid door de werkgroep Oecumene 

Muzikale begeleiding: Harrie Vromen 

 

Thema: (Ver)wachten…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOOR AANVANG:  PIANOMUZIEK 
 

WELKOM  
 

AANSTEKEN VAN DE KAARS   
 
Heer, 

In de wereld van vandaag roept Gij ons op 
om getuige te zijn van het Licht. 
We steken drie kaarsen aan; 

De derde kaars die wij aansteken 
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid. 

Vervul ons met aandacht voor de minste medemens 
en help ons te geloven dat, waar mensen elkaar dragen, 

Gij midden onder ons aanwezig zijt. 

 

OPENINGSLIED: Nu daagt het in het oosten   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

3. Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten 't morgenrood. 

4. De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 



OPENINGSTEKST  

 

Advent is leren wachten, 

wachten op het feest, 

en de tijd nemen 

om je voor te bereiden. 

Advent is wachten 

tot het goede woord 

gesproken kan worden. 

 

Advent is wachten en zwijgen 

wanneer het nog te vroeg is, 

wachten tot de dageraad 

de nacht aflost 

Advent is wachten 

zoals God wacht 

op de keuze van de mens voor Hem. 

  

Advent is durven vertrouwen, 

vertrouwen dat U, God 

aan de kant van de mensen staat, 

vertrouwen dat de toekomst 

meer inhoudt dan het verleden, 

Goede God, help ons vertrouwen  

dat het kleine teken 

een belofte inhoudt. 

Van een nieuwe aarde  

Verwachtingsmensen zijn geen naïeve dromers. 

Zij leven nu, met open blik en beide voeten op de grond. 
Zij hebben weet van wat gebrekkig is. 
Van onrecht, amper recht te trekken. 

Van armoede die aan de ziel knaagt. 
En van een wereld die zich neerlegt bij de feiten. 

 
Daarom zijn zij diegenen die zeggen: 
‘Hier is een mens niet voor gemaakt. 

Laten wij opstaan. 
Kracht blootleggen in elkaar. 

Waardigheid gunnen aan de ander. 
Vrede nu zichtbaar maken. 

Ruimte scheppen voor gastvrijheid. 
En zelf teken worden van een nieuwe aarde.’ 
 

* Kris Gelaude ‘Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.’ 

 

 



EERSTE LEZING: : Genesis 22, 1-19  
 
Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: ‘Abraham.' 

En hij antwoordde: `Hier ben ik.' Hij zei: `Ga met Isaak, uw zoon, uw enige, die gij 

liefhebt, naar het land van de Moria, en draag hem daar, op de berg die Ik u zal 

aanwijzen, als brandoffer op.' De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, nam 

twee knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, en kloofde hout voor het brandoffer. 

Daarna begaf hij zich op weg naar de plaats die God hem aangewezen had. Op de 

derde dag zag Abraham in de verte de plaats liggen.  Toen zei Abraham tot zijn 

knechten: `Jullie blijven hier bij de ezel; ik ga met de jongen daarginds heen. Nadat 

wij ons in aanbidding neergebogen hebben, komen wij weer terug.'  Daarop gaf 

Abraham zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer te dragen; zelf droeg hij het 

vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg.  Toen zei Isaak tot zijn vader 

Abraham: `Vader.' Hij antwoordde: `Ja, mijn zoon.' Isaak zei: `Wij hebben wel vuur 

en hout, maar waar is het offerdier?' Abraham antwoordde: `God zelf zal wel voor het 

offerdier zorgen, mijn zoon.' En samen gingen zij verder. Toen zij de plaats bereikt 

hadden die God hem had aangewezen, bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er 

het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het 

hout.  Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de 

keel af te snijden,  riep de engel van Jahwe hem van uit de hemel toe: `Abraham, 

Abraham! 'En hij antwoordde: `Hier ben ik.'  Hij zei: `Raak de jongen met geen vinger 

aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij god vreest, want gij hebt Mij uw zoon, uw 

enige, niet willen onthouden.'  Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die 

met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als 

brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats `Jahwe zal erin 

voorzien'; vandaar dat men nu nog zegt: `Op de berg van Jahwe zal erin voorzien 

worden.' Toen riep de engel van Jahwe voor de tweede maal uit de hemel tot 

Abraham en zei: `Bij Mijzelf heb Ik gezworen - spreekt Jahwe -, omdat gij dit gedaan 

hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden, daarom zal Ik u overvloedig 

zegenen en uw nakomelingen even talrijk maken als de sterren aan de hemel en de 

zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand 

bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde, omdat gij  

naar mijn stem hebt geluisterd.' Daarop keerde naar zijn knechten terug; samen 

trokken zij naar Berseba. 

 
TUSSENZANG: Ons verheft zich tot U Heer 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Toon ons uw wegen, geef ons kracht. 

Heer, red uw volk, dat U verwacht. 

Leid Gij ons in uw waarheid voort,  

totdat uw roepstem wordt gehoord. 

3. Vergeef ons onze zonden groot. 

Wij zijn in eenzaamheid en nood. 

Verlaat u op de Heer altijd,  

totdat zijn komst uw hart verblijd. 

 
Tweede lezing (Lucas 1, 26-38)  

 
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in 
Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het 

huis van David; de naam van de maagd was Maria.  Hij trad bij haar binnen en sprak: 
'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!' Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, 
wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, 

want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter 
wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David 
schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn 
koningschap zal nooit een einde komen.' Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit 

geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?' Hierop gaf de engel haar 
ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal 

u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd 
worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom 
een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde 

maand; want voor God is niets onmogelijk.' Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiede naar uw woord.' En de engel ging van haar heen. 

 
 
LIED: De Heer heeft mij gezien 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2.       Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
 Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

OVERWEGING   
 

PIANOMUZIEK  

 
GELOOFSBELIJDENIS: (ALLEN)  
 

Ik geloof dat wachten een eigen zin kan hebben. 

Ik geloof dat haasten je menselijkheid kan aantasten. 
Ik geloof dat wachten je een rijper mens kan maken. 

Ik weet dat wachten moeilijk kan zijn. 
  

Ik geloof dat wachten zin heeft als je iemand verwacht. 

Ik geloof dat je vaak anders ontvangt dan je verwachtte. 
Ik geloof dat God verrassend anders aan het licht komt. 

Ik vermoed dat Hij menselijker zal zijn dan wij dachten. 
  

Ik geloof dat waakzame mensen het licht zullen zien. 
Ik geloof in de kracht die uitging van Hem die stilstond bij mensen. 

Ik geloof in de genezende waarde van de aandachtige ontmoeting. 
Ik merk dat lijden mij uitnodigt niet afwachtend te zijn. 

  
Ik geloof dat ik bij kan dragen aan het nieuwe Rijk dat wordt verwacht. 

Ik geloof dat ik bij kan dragen aan de gemeenschap die licht brengt. 
Ik geloof dat je van veel mensen veel kunt verwachten. 

Ik geloof in de nieuwe gemeenschap die er al is en die komt. Amen. 
 

VOORBEDEN   

ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE: Laat komen, Hij die komen zal  
 

 

 

 



GELEGENHEID TOT UITSPREKEN VAN PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

 

LIED: ONZE VADER (ALLEN) (Beide coupletten, dus zowel Engels als Nederlands) 

 

  



TEKST  

De stille Godsverwachting 

De stille godsverwachting die wij advent noemen 

leert je anders kijken, 
voelen, spreken, handelen. 
Want niets is onomkeerbaar of voorgoed verloren.  

Alles blijft wachten in zijn diepste kern 
op – God weet - een bewogen menselijke hand 

waarmee al het gekneusde 
en vertrapte weer kan worden 

aangeraakt en in het licht getild. 
Om onaantastbaar 
als een ster te schijnen. 

De stille Godsverwachting 
brengt je in een sterke tegenstroom, 

vandaag, in deze wereld 
van hoop ondanks tegenslag 
Van recht doen onvoorwaardelijk. 

Van zachte kracht 
als antwoord op geweld. 

Van mildheid en van mededogen, 

 

VREDESWENS:   

Heer, Jezus Christus, 
woord van vrede voor ieder mens, 
schenk ons de durf en de moed 

uw weg te gaan, 
en ons te openen voor de ander. 

Maak ons mild 
opdat wij elkaar vergeven 
en groeien in de vrede, 

die gij voor ons hebt bestemd. 

Laten wij hier met die vrede beginnen door de ander een teken van vrede te 

geven. 

SLOTGEBED:  

Heer, Gij kent ons hart. 

Gij weet 
hoezeer wij verlangen 
naar vreugde en geluk. 

Als het donker is, zoeken wij naar licht; 
als het koud is, naar warmte; 

zijn we in nood; dan zien we uit 
naar iemand die kan helpen. 



Kom dan in ons bestaan, 
neem ons bij de hand, 

verwarm ons hart 
en verlicht ons pad. 

Spreek tot ons 
uw woord van vrede 
en laat ons geborgen zijn 

in uw liefde 
die alle begrip te boven gaat.  

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: Eens als de bazuinen klinken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Scheurt het voorhang van de wolken,  

wordt uw aangezicht onthuld,  

vaart de tijding door de volken  

dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen,  

want de schriften zijn vervuld. 

3. Roep de doden tot getuigen  

dat Gij van oudsher regeert,  

roep hen die men dwong te zwijgen,  

die de wereld heeft geweerd,  

richt omhoog wat wist te buigen,  

kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

4. Als de graven openbreken  

en de mensenstroom vangt aan  

om de loftrompet te steken  

en uw hoofdstad in te gaan:  

Heer, laat ons dan niet ontbreken,  

want de traagheid grijpt ons aan. 

 

PIANOSPEL 

 

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  

 


