
             

                                 

 

 

 

Thema : Zaai je mee? 

 

 
 
 
 
Voorbereid door de Werkgroep Oecumene  
 
14 januari 2023  
 
Pianist: Harrie Vromen 



OPENINGSLIED:  
 

 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
 
Reff: Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen lev en tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
 
Reff: Samen bidden, samen zoeken 
 
 

 

WELKOM  

 

AANSTEKEN VAN DE KAARS  



OPENINGSGEBED 

Vw:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  

gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft  

Vw:  Wees welkom hier in dit huis waar we liefde vieren. Wees welkom hier in 
dit huis waar we elkaar kennen.  

gemeente:  Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand.  

Vw:  Wij krijgen de groeten van God omdat Hij van ons houdt. Wij krijgen de 
groeten van Jezus omdat Hij altijd dichtbij ons is. Vrede en genade voor u en 
jou elke dag van ons leven.  

Allen:  Laat Gods aanwezigheid ons verwarmen. Amen   

 

Gedicht: ik zaai, jij zaait, wij zaaien 

Wij mogen allen, als zaaiers leven, 
door woorden en daden iets doorgeven. 
 
Wie zuinig zaait, zal ook weinig oogsten, 
Wie overvloedig zaait, zal overloedig oogsten. 
 
Wij mogen zo met zijn allen zaaiers zijn, 
voor alle mensen groot en klein. 
 
Ook al huilen wij terwijl wij zaaien,  
Wij zullen juichen terwijl wij oogsten.  
 

 
 



LIED: Bron van liefde, licht en leven 

 

 

2. Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt,  

woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind –  

al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen,  

liefde zal ons nooit verlaten: Gij laat ons geen dag alleen. 

 

 

LEZING 1:  2 Korintiërs 9:6-10 

 

INSTRUMENTAAL (Harry) 

 



LEZING 2: Matteüs 13:1-9 
 

LIED:  

 

 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
 
 
 



Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 

 

  

OVERWEGING  

 
INSTRUMENTAAL (Harry) 

 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Wij geloven in het verhaal van God met de mensen. 
 
Dat Hij ons tot leven riep, 
dat Hij ons bestemde tot elkaars geluk en tot vrede. 
 
Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 
In mensen die samen op weg gaan. 
 
Wij geloven in de open hand van mensen, 
Die elkaar groeten met handen vol vrede, 
Die in goed vertrouwen elkaar tot vrede willen zijn. 
 
Wij geloven in de ogen van de mensen, wereldwijd, 
Die elkaar bevestigen en bemoedigen. 
 
Wij geloven in de goedheid van de mensen, 
die elkaar de ruimte geven 
om vrije en gelukkige mensen te worden. 
 
Wij geloven in de hand die deelt, 
in het woord dat vrijspreekt, 
In de liefde die in mensen is neergelegd, 
Opdat wij elkaars bondgenoten worden, 
Op weg naar morgen. 
 
Wij geloven in God met ons, die mensen voorgaat, 
En die met ons meegaat in één van ons, Jezus Christus. 
 
 



Wij geloven dat Hij zal voltooien wat Hij in mensen begonnen is, 
wij godsvolk wereldwijd en Hij God met ons. 
 
Wij geloven in de toekomst die ons wordt toegezegd, 
Nieuwe hemel, nieuwe aarde, tranen gedroogd en de dood voorbij, 
Want zie : Hij maakt alles nieuw; Amen 
 
 

VOORBEDEN 

 

ACCLAMATIE NA ELKE VOORBEDE:  

 

STILTE VOOR PERSOONLIJKE VOORBEDEN   

 

ONZE VADER (Allen) 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
 
 

 

 

 



VREDESLIED:  Geef vrede door van hand tot hand 

 

 

Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

 

 

SLOTGEBED 

Wij vragen uw zegen over de komende dagen,  
God van al wat leeft.  
Help ons dit jaar door te brengen volgens uw bedoeling,  
houd in ons de hoop levend op een betere wereld  
en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken.  
Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn;  
maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt;  
geef ons een open oog en een bewogen hart voor ieder die onze naaste is  
naar het voorbeeld en in de kracht van Jezus van Nazareth. 
AMIN 
 

 



MEDEDELING 

 

ZEGENBEDE (allen) 

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
Hij zal door Zijn Geest ons geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
 
SLOTLIED: Een rivier vol van vrede 

  



 

2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart.  
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap,  
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. 
 
3. ‘k heb de liefde van Jezus, ‘k heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
‘k heb de liefde van Jezus, ‘k heb de liefde van Jezus, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
 
4. Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, 
‘k heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
 
 

COLLECTE  

Uw bijdrage voor de collecte zou u kunnen geven aan de Voedselbank. Als u 
onderstaande link volgt dan staat de donatieknop helemaal onderaan de website. 

www.voedselbankdoetinchem.nl 

Vieringen zijn op elke tweede zaterdag van de maand om 18.30 uur in de Wingerd 
(behalve in de maanden juli, augustus en september). 
 
“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 
 

    


