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Vier voorbeelden van Vieringen van Woord  en Gebed rond Water  

Laat rivieren van levend water stromen  

voor de Oecumenische Dag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping, 2021 

 Vertaling vanuit de Engelse Versie: Jeanette van Osselen, met aanvullingen door Guy Dilweg ofm, en 
Tini Brugge 

 Zie ook www.scheppingvieren.nl en www.laudato-si.nl 

 

Inhoud 

-  Litanie van ontferming en zegening van het water   (buiten of binnen ), kan zelfstandig, maar ook 
als onderdeel ingepast een andere viering. 

- Lofprijzing In de ochtend  (buiten of binnen):  Algemene inleiding + lezing Psalm 36,6-10  

- In de middag (bij voorkeur buiten):  lezingen Genesis 2,7-10, 15-17, Openbaring 22,1-15 

-in de avond, of eerder (binnen): lezingen Psalm 95,1-7a en Johannes 7,37-39 

 

Litanie van Ontferming en Zegen over het water 
Vorm bijvoorbeeld een kring rond het doopvont, of buiten bij een waterput, beek of meer. 
 
Voorganger: Gezegend is onze God, nu en altijd, en door de eeuwen heen. 
 
Allen:  Amen. 
 
Lofzang op deze dag van de schepping bijvoorbeeld: 
  Liedboek 356 

O God die uit het water in het begin 
de aarde hebt geroepen de grote toekomst in (…) 
O God die uit het water, de grote vloed, 
een ark vol leven hebt gered (…) 
O God die door het water, de Rode Zee, 
uw volk de vrije doortocht gaf, 
uw wolk trok met hen mee (…) 
O God die uit het water van de Jordaan 
de vreemdeling Naäman herboren op deed staan (…) 
O God die in het water, de zee verstoord, 
de dwaze vluchteling Jona bewaard hebt voor uw woord (…) 
O God, die in het water van de Jordaan 
Uw Zoon hebt aangewezen om allen voor te gaan (…) 
O God die in het water  van onze doop 
wie jezus wil volgen doet opstaan tot de hoop(..) 
Tekst: Wim van der Zee 

 

http://www.scheppingvieren.nl/
http://www.laudato-si.nl/
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Allen:  O Heer die, zoals de profeet zegt, de aarde omvat en haar fundamenten bevestigt, 

aanvaardt onze gebeden. U bent onze helper, beschermer en redder. Uw  goedheid 
opent ons hart en geeft ons kracht zorg te dragen voor uw schepping. 

 
 
Litanie van  Ontferming  
 
Voorganger: Laat ons bidden tot God, onze Heer in het vertrouwen dat hij nabij is, om leven op 

aarde, daar waar wij tekort schieten. 
 
Allen: Luister Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: Voor de vrede van onze ziel, laten we bidden tot God, onze Heer. 
 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: Voor Vrede in de wereld, voor gerechtigheid en zorg voor de aarde   
  voor de eenheid en gezamenlijke betrokkenheid van allen,  

laat ons bidden tot God, onze Heer. 
 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: Voor levensruimte voor wie geen leven heeft, 

voor  alle kerkelijk werkers, de leiders in de kerk, voor alle vrijwilligers, andere 
gelovigen, alle mensen van goede wil, laten wij bidden tot God, onze Heer. 

 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: Om levensadem, waar mensen de adem wordt afgesneden, en waar de adem stokt. 

Voor dit land, voor haar leiders, voor de aarde, alle mensen, alle schepselen, 
laten we bidden tot God, onze Heer. 

 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: Voor deze stad, dit dorp, voor elke stad en al het land, voor de mensen  die er wonen 

en leven, en naar levensgeluk hunkeren,  
laten wij bidden tot God, onze Heer. 

 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger:  Voor schone lucht, voor levende wateren, voor de draagkracht van een levende 

aarde, ons gemeenschappelijke huis, voor de kringloop in de seizoenen, 
 laat ons bidden tot God, onze Heer. 

 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
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Voorganger:  Voor ieder die onderweg is over land, over de zee, op het water, of in de lucht; voor 
de zieken en voor mensen die het moeilijk hebben; voor gevangenen en hun welzijn, 
om levenskracht, voor wie die kracht ontbeert, laten we bidden tot God, onze Heer. , 

 
Allen: Heer, ontferm U over ons. 
 
Voorganger: ‘Moge dit water in ons midden gezegend zijn, zoals het gezegend werd toen de 

hemel openbrak bij de doop van de Heer in de Jordaan. 
 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
Voorganger: Dat de Heer onze God ons nabij is zoals een Vader zijn kinderen, laat ons bidden. 
 
Allen:  Heer, ontferm U over ons. 
 
Allen:  Luister Heer, ontferm U over ons.. 
 
Allen: Want aan U is alle eer en heerlijkheid, U, Vader, de Zoon en Heilige Geest, nu en altijd 

en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 
Voorganger:  Amen. 
 
 
Zegening van het water (een variatie op de wijding van het doopwater, zoals dat in  R.K.  kerken 

gebruikelijk is bij een doop en in de paasnacht ) 
Op vele wijzen zien wij in het water de kracht die mensen ten leven wekt. 
In het begin van de wereld  ging u Geest als een storm over het water en ontving zijn levenskracht. 
Door het geheim van dat zelfde water betekende de zondvloed niet alleen het einde van een 

misvormde wereld, maar ook het begin van een nieuwe toekomst. 
U leidde uw volk door het water van de Jordaan droogvoets naar het land vol beloften. 
Eeuwen later werd uw Zoon, Jezus Christus, door Johannes in het water van dezelfde Jordaan 

gedoopt, waarna ook over Hem de Geest neerdaalde. 
Toen Hij aan het kruis hing, vloeide water en bloed tezamen uit zijn geopende hart. 
Stort in dit water de Geest uit van uw enig geboren Zoon. 
Laat door uw Zoon de levenskracht van de heilige Geest als een storm over dit water gaan,  
laat het voor ons een bron van leven in liefde worden. 

. 
De voorganger tekent een kruis en zegent het water (driemaal): 
In de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest,  
nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Voorganger:   
 Zegen ons zoals we hier samen zijn  

zodat we net als dit water vervuld worden met Uw liefde  
tot heil van ons lichaam en onze ziel, 
om zorg te dragen voor elkaar en alle schepselen,  
heel de aarde, alle wateren. 

  Elke druppel telt. 
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Zegen en wegzending 
Voorganger: Moge de zegen, de barmhartigheid en de liefde van de Heer over u komen nu en voor 

altijd en in de eeuwen der eeuwen.  
Vrede zij met u allen. 

 
Allen:  en met uw geest. 
  Amen. 
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Lofprijzing in de ochtend 

instrumentale muziek 

Welkom en inleiding  

Voorganger: Het thema Water staat dit jaar centraal op de oecumenische dag van Gebed voor de  
Zorg voor de Schepping. 
Voor alle leven is water van groot belang.  
De gevolgen van te veel of te weinig water kunnen rampzalig zijn voor het leven van 
planten, dieren en van mensen.  
Water verbindt mensen met elkaar. Water verbindt met rivieren, zeeën en oceanen 
landen en continenten. Op veel plaatsen brengt ze juist scheiding aan zoals de Rode 
Zee en de Jordaan in de verhalen van de Bijbel . 
Wij mensen bepalen in Nederland bijvoorbeeld de hoogte van de waterstand,  
zodanig dat het meestal gunstig is voor de landbouw en ongunstig voor de natuur. 
Het is een scheiding van water gericht op eigen, menselijk gebruik. 

 
Voorganger:  “Laat rivieren van levend water vrij stromen” kleurt deze dag van Oecumenisch 

Gebed voor de Zorg voor de Schepping. Het herinnert ons aan de natuurlijke 
behoefte van mensen, ja van alle organismen, aan vers, levend water. Water dat voor 
ons in Europa nog voldoende beschikbaar lijkt, maar op vele plaatsen verontreinigd is 
met onder meer resten van bestrijdingsmiddelen of plastics.  Dat geldt ook meer en 
meer voor grondwater dat vaak gebruikt wordt voor ons drinkwater. 

 
Voorganger:  “Laat rivieren van levend water vrij stromen”. Dit motto herinnert ons tevens aan de 

geestelijke dorst van mensen, waarover ook de Bijbel spreekt. 
 Het herinnert ons aan de vrouw aan Jacobs bron die water putte uit de bron en hoe 

de wezenlijke dorst van deze vrouw door Jezus  werd herkend en gewekt:  een dorst 
naar levend water, naar de leven-gevende Geest van God. 

 
Zang: Lied bijvoorbeeld: 

Looft de Heer al wat gemaakt is  (..) 
Zingt als rivieren mee voor God:  
dauw en regen (…) 
en gij mensen met uw stem:  
Gelooft hem op zijn woord, dat gij bestaat in hem  
tekst:  H. Oosterhuis 
 
Of Liedboek 655  
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de  koude steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

 
Voorganger: We zijn samengekomen in de naam van de Vader, 
  Zijn Geest zweefde over de wateren 

die  scheidde water en land, 
 die de zon en de maan en de sterren schiep 
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 en zo het licht in de wereld bracht. 
 Daarvoor danken wij Hem, onze God. 
 
acclamatie: Lof, eer en prijs zij God… 
 
Voorganger: We zijn samengekomen in de naam van de Zoon, 
 die als bron voor leven 
  onze dorst lest, 
 licht bracht in onze levens. 
 Daarvoor danken wij hem, onze God. 
 
acclamatie: Lof, eer en prijs zij God…  
 
Voorganger: We zijn samengekomen in de naam van de Geest, 
 die door de wereld gaat 
 en ons sterkt om een bron van leven  te worden voor anderen. 
 Daarvoor danken wij hem, onze God. 
 
acclamatie: Lof, eer en prijs zij God…  
 
Openingsgebed 
Voorganger:  Geloofd zei U, Heer onze God. Van U is de dag en van U is de nacht. 
 Wij zeggen U dank voor het Water, de Aarde, het  Licht,  de Lucht, 
 en wij smeken U: 

laat Christus,  de zon van gerechtigheid, 
bron van leven niet ondergaan in ons hart, 
maar laat ons in deze tijd, 
die overschaduwd wordt door angst, twijfel en onzekerheid, 
opstaan en verblijven in het licht van Uw aanwezigheid 
en ons laven aan uw bronnen van wijsheid.  

 Wij vragen dit door Hem, Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heer en God,  
die met U leeft  in de eenheid van de Heilige Geest nu en voor altijd. 

 
Allen:  Amen. 
 
Lied:  Liedboek 217 : Morning has broken/ Dit is een morgen als ooit de eerste 
 (…)dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige aarde, geurig als toen (…) 
  vertaling: Andries Govaart 
 
of  Liedboek 217 
 De dag gaat open voor het woord des Heren, 
 Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

Bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
tekst: Oda  Swagemakers 

 
Lezing: Psalm 36: 6-10   
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Voorganger: Heer, hoog als de hemel is Uw liefde, 
 tot in de wolken reikt Uw trouw, 
 Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
 Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 
 U, Heer bent de redder van mens en dier. 
 
 Hoe kostbaar is Uw liefde, God! 
 In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen, 

zij laven zich aan de overvloed van Uw huis, 
U lest hun dorst met een stroom van vreugden,  
want bij U is de bron van het leven, 
door Uw licht zien wij het licht. 
 

Kort moment van stilte en bezinning 
 
 
Gebed 
Voorganger: God,  
  U bent het levende water. 
  Geef ons dit water te drinken, 
  zodat de dorheid die in ons is, weer vruchtbare grond wordt. 
  Geef ons dit water te drinken, 

zodat alles wat binnen in ons hard is geworden, weer zacht wordt gemaakt, 
zodat liefde kan groeien, 
hoop stand houdt, 
en geloof niet opdroogt. 

 
God, 
Schenk ons het levende water 
 en laat het in ons tot een overvloedige bron worden, 
een stroom die nooit opdroogt. 
En geef ons moed, God, 
dit levengevende water anderen aan te reiken. 
 
God , 
Leer ons te zorgen voor het water op aarde  
dat wij het niet voor onszelf houden, 
muren en dammen bouwen om het te verzamelen, 
maar laat ons het uitgieten en delen met anderen. 

 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
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 
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zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
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. 

 
Zegen 
Voorganger: De Heer zegene en behoede u, 
  de Heer doe zijn aangezicht over u lichten 
  en zij u genadig. 
  De Heer verheffe zijn aangezicht over u 
  en geve u vrede. 
 
Allen:  amen. 
 
 
Instrumentale muziek 
 
  



9 
 

Oecumenisch gebed voor de middag  
Bij voorkeur vindt deze gebedsdienst plaats op een geschikte plek buiten de kerk in de natuur. 
 
Instrumentale muziek 
 
Liturgisch welkom en opening 
 
Laten we de tijd nemen om ons bewust te worden van de schoonheid van deze plek waar we  
samenzijn om deze oecumenische gebedsviering in de middag te houden.  
(vertellen waar we zijn….) 
Laten we om ons heen kijken naar alle pracht die zich voor ons opent: het groen, de bomen, 
de vogels, de blauwe lucht, het licht, de geuren de zuivere lucht…..  
Laat je blik dwalen naar dat alles wat ons hier omringt en zich boven ons uitstrekt.  
Hoe licht en schaduw op ons rusten, hoe kleuren zich daarin mengen.  
 
Hoe kostbaar is water voor ons mensen en voor alle leven op aarde. Tweederde van het 
aardoppervlak is bedekt met water - 96% van dit water is zout water. Het zoete water is lang niet 
overal beschikbaar voor ons mensen. Er zijn vier miljard mensen in de armere regio’s van de wereld 
die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, terwijl in de geïndustrialiseerde landen en 
welvarende samenlevingen regelmatig water wordt verspild. 
Water is de basis van al het leven. Wie water bespaart en deze kostbare hulpbron op een duurzame 
manier gebruikt, helpt al het leven te beschermen. 
Laten we ons verwonderen over de schoonheid van de natuur en over de betekenis van water, hoe 
dat water letterlijk de levensbron is voor alles wat is. En laten we ons realiseren hoe vaak we het 
voor lief nemen en vergeten te genieten van de geweldige kracht en schoonheid die de natuur ons 
biedt. Laten we ons bewust worden van al het zichtbare en onzichtbare water dat ons en haar voedt 
en vruchtbaar maakt.  
Het is goed dat we hier kunnen zijn om God te prijzen en te danken! 
 
Lezing: Genesis 2: 7-10, 15-17 
Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof en aarde, en blies hem levensadem in 
de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de Heer, legde in het Oosten, in Eden, een tuin 
aan en daarin plaatste hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten 
die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de 
levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 
God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Ede, om die te bewerken en erover te waken. Hij 
hield hem het volgende voor: ‘van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de 
kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. 
 
Lied: 
Bijvoorbeeld 
- Laudate omnes gentes 
- Het lied van Gods aanwezigheid 
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
En hoe onzegbaar ons nabij (…) 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft uUooit gezien, 
Maar wij vermoeden en geloven 
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dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt .(…) 
 Tekst: Huub Oosterhuis  
 
Voorganger: 
We staan, met onze armen langs ons lichaam en zeggen: 
Ik sta op de aarde en voel hoe zij me ondersteunt. 
Ik laat het mij dragen, mijn voeten staan stevig geworteld.  
Water welt op uit de diepte en verfrist mijn lichaam.  
Ik neem mijn plek in hier, staande hier tussen hemel en aarde.  
Ik kan de liefde en de waarde voelen die God mij heeft gegeven. 
 
Aan U, God, zij glorie, lof en eer! 
 
We strekken onze armen naar de lucht en zeggen: 
Ik sta voor God, die mij vasthoudt en ondersteunt. 
Ik sta rechtop en richt mij naar de hemel die Hij belooft..  
Ik vertrouw op God.  
Ik dank Hem voor zijn liefde en de talenten die Hij mij gegeven heeft.  
 
Aan U, God, zij glorie, lof en eer! 
 
We strekken onze armen naar beide kanten uit en zeggen: 
Ik ben niet alleen maar sta in relatie met anderen. 
Ik kan met hen in gesprek gaan, en zij met mij. 
Ik kan op eigen initiatief een rol spelen in mijn omgeving 
ik ben er wanneer vanuit de omgeving een beroep op me wordt gedaan.  
Ik verbind me met de mensen om mij heen  
en ben dankbaar voor hen die mijn levenspad delen. 
 
Aan U, God, zij glorie, lof en eer! 
 
Wij buigen naar de aarde, kijken naar de hemel  
en zeggen: 
Ik ben mezelf. Ik ben, 
Ik ben geworteld inde aarde 
en verbonden met de lucht. 
Ik adem diep in en uit. 
Ik laat los en neem weer terug. 
Dit is mijn tijd, mijn leven, 
overdadig van alles voorzien door zijn schepping, 
lucht, water en voedsel, bronnen van leven, 
waardoor ik leef, 
in staat ben te genieten,  
voor moeder aarde te zorgen  
en haar te delen met anderen. 
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Aan U, God, zij glorie, lof en eer! 
 
Interview over het thema "Water, een geschenk van de schepping"  
 
Afhankelijk van de lokale situatie is er gelegenheid om hier een gesprek te hebben met een 
deskundige of anderszins  betrokkene over het onderwerp “Water, een geschenk van de schepping.’ 
Waarbij de verbinding wordt gemaakt met de tekst uit Genesis 2:15, om de aarde te bewerken en te 
behouden en hoe de gave van water zou moeten worden gebruikt. 
 
Lied:  bijvoorbeeld 
- Adem in ons, Heilige Geest  (Taizé) 
- Liedboek 686  
De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 
In al wat groeit en leeft, zijn adem uitgezaaid. 
De geest van God bezielt wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.  
Tekst Huub Oosterhuis  
 
- Liedboek 657   
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht (…) 
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 
Tekst Sytze de Vries   
 
Meditatie 
Afhankelijk van de situatie, is hier de gelegenheid om te lezen en te overwegen uit Openbaring 22:1-5. 
Deze tekst is nauw verweven met het motto van deze oecumenische dag van de schepping. 
 
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan 
de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van 
de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren 
van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon 
van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen 
ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van de 
lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen 
als koningen heersen tot in eeuwigheid. 
 
Slotgebed 
God, schepper van de wereld. 
 
U heeft de wereld geschapen, alles wat is, alles wat leeft. 
Wij prijzen en verheerlijken U. 
 
Aan U is de hemel en de aarde, 
schept leven aan mensen, dieren en planten. 
 
Wij danken U voor het water dat u ons geeft, 
dat de dorst van alle levende wezens lest en hen verfrist. 
 
Wij danken U voor de natuur, met bossen, velden en tuinen. 
Zij biedt ons ruimte, licht en schaduw, een eigen plek voor de groei van planten. 
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Wij bidden U, 
Laat ons zo met het water omgaan dat het beschikbaar blijft voor alles wat leeft. 
Leer ons Uw schepping te eren en te verzorgen. 
 
Amen. 
 
 
Onze Vader (oecumenisch) 
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. 

 
Zegen 
 
muziek, instrumentaal of koor 
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Oecumenische gebedsviering (’s avonds of overdag) 
 
instrumentele muziek 
 
opening en welkom 
 
Psalmgebed, psalm 95:1-7a 
De psalm wordt ingeleid door de voorganger, daarna gesproken of gezongen door afwisselend twee  
groepen van de gelovigen. 
 
Voorganger: Kom, laten wij jubelen voor de Heer, 
 juichen voor onze rots en onze redding. 
 
groep 1: Laten wij hem naderen met een loflied 
  hem toejuichen met gezang. 
 
groep 2: De Heer is een machtige God, 
 een machtige koning boven alle goden verheven.  
 
groep 1:  Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde 
 de toppen van de bergen behoren hem toe, 
 
groep 2: van Hem is de zee, door hem gemaakt, 
 en ook het droge door zijn handen gevormd. 
 
groep 1: Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, 
 knielen voor de Heer, onze maker. 
 
groep 2: Ja hij is onze God 
 en wij zijn het volk dat hij hoedt, 
 de kudde door zijn hand geleid. 
 
Allen: Laten wij zingen voor de Heer; 
 laten we ons van harte verheugen op de rots van ons heil! 
 
Loflied: Zingt tot de Heer..  
 
 
Evangelielezing  Johannes 7: 37-39a 
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en riep: ‘Laat wie dorst 
heeft bij mij komen drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij 
gelooft,” zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden 
ontvangen. 
 
Overweging 
 
Instrumentale muziek 
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Geloofsbelijdenis  
van Nicea-Constantinopel uit 381 (Tweede Oecumenische Concilie) 
 
Ik geloof in één God de almachtige Vader 
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. 
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader. 
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. 
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, 
en door wie alles geschapen is. 
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria 
en is mens geworden. 
Hij werd voor ons gekruisigd, 
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven 
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. 
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader. 
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en aan zijn rijk komt geen einde. 
Ik geloof in de heilige Geest die Heer is en het leven geeft 
die voortkomt uit de Vader; 
die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het 
leven van het komend rijk. 
Amen 
 
Voorbeden 
Terwijl de voorgangers of lectoren de gebeden lezen, wordt bij elk gebed een op water drijvende 
kaars (bijv. in een grote kom of schaal) aangestoken. Na elk gebed wordt de acclamatie gezongen: 
Kyrie, Kyrie eleison! 
 
Lector: Johannes zegt in zijn evangelie: "Uit het hart van de gelovige zullen rivieren van 

levend water stromen" (Joh 7:38),  
laten we ons zo verbinden met deze rivier van levend water om er kracht uit te 
putten en bidden:  

 
Schenk ons vreugde in het geloof en open ons hart, opdat wij dit levende water mogen doorgeven en 
gebruiken voor het welzijn van onze medemensen.  
Laten we een bron van levend water zijn voor mensen die kracht en bemoediging nodig hebben. 
Laten wij voor al het water op aarde zorg dragen, het zoete en zoute water, oceaen en grondwater, 
zeeën en meren. 
Laten we ons ispannen om het water levend houden, niet vervuilen met ons afval en 
bestrijdingsmiddelen. 
 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/t/tweede-oecumenische-concilie


15 
 

Koor:  Kyrie, Kyrie eleison! 
 
Lector:  Zonder water is er geen leven mogelijk. We bidden voor uw schepping, voor de  

gebieden met droogte en de regio's waar de woestijn zich uitbreidt.  
Laat nieuw leven groeien.  
Geef mensen de wijsheid om levengevend water te zijn voor het  
welzijn van de schepping.  
Help ons alle in het leven en de praktijk van alledag sober, zorgvuldig en respectvol 
om te gaan met  water en het te delen .. 
 

Koor:   Kyrie, Kyrie eleison! 
 
Lector: Water lest onze dorst. We bidden voor die mensen en naties die verlangen naar  

vrede. Wij vragen U: les hun dorst naar vrijheid en gerechtigheid, voedt hun hoop, 
help machthebbers te beseffen dat er geen toekomst is zonder vrede. 
 

Koor:   Kyrie, Kyrie eleison! 
 
lector:  God,  U bent de bron van rivieren van levend water. We bidden voor allen die U 

opnieuw willen ontmoeten in hun leven; dat ze U mogen ervaren als het levende 
water en de bron van leven. 
 

Koor:   Kyrie, Kyrie eleison! 
 
Lector:   O God,  Les de dorst naar leven in deze wereld; U bent de bron van alle leven.  

 Amen. 
 
 
 
Onze Vader 
  Onze Vader (oecumenisch) 

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. 

 
 
Lied:   
Bijvoorbeeld Liedboek 653   
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U kennen, uit en tot U leven, 
verborgene die bij ons zijt (…) 
Gij zijt het water ons ten leven; 
De bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven,  
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot u komt en drinkt. 
 
Gij zijt de wijnstok van het leven, 
In duizend ranken uitgebreid, 
Het leven ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
Tekst: Ad den Besten 
 
 
Geloofsbelijdenis (Methodistenkerk) 
 
  Wij geloven in God, Schepper van de wereld;  

en in Jezus Christus, de Verlosser van de schepping.  
We geloven in de Heilige Geest, door wie we Gods gaven erkennen,  
en we hebben berouw van onze zonde door deze gaven te misbruiken voor 
afgodische doeleinden. 

 
We bevestigen de natuurlijke wereld als Gods handwerk 
en wijden ons aan het behoud,  
de verbetering en het getrouw gebruik ervan door de mensheid. 
 
We ontvangen met vreugde voor onszelf en anderen de zegeningen van 
gemeenschap, seksualiteit, huwelijk en gezin. 
 
We zetten ons in voor de rechten van mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, 
jongvolwassenen, ouderen en mensen met een handicap; tot verbetering van de 
kwaliteit van leven; en op de rechten en waardigheid van alle personen. 

Wij geloven in het recht en de plicht van personen 
om te werken voor de glorie van God en het welzijn van zichzelf en anderen 
en in de bescherming van hun welzijn door dit te doen; 
in de rechten op eigendom als een trust van God, 
collectieve onderhandelingen en verantwoorde consumptie; 
en bij het wegnemen van economische en sociale problemen. 
 
We zetten ons in voor vrede over de hele wereld, 
voor de rechtsstaat en de wetgeving tussen naties, 
en voor individuele vrijheid voor alle mensen op de wereld. 
 
Wij geloven in de huidige en laatste overwinning van Gods Woord in menselijke 
aangelegenheden  
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en aanvaarden graag onze opdracht om het leven van het evangelie in de wereld te 
manifesteren.  
Amen. 

Zegen 
  Moge de Heer u zegenen,  

als een moeder en als een vader, vol liefde en goedheid. 
Moge Hij u zegenen, uw hoop tot bloei brengen 
en u bescherming bieden als u angstig bent of in nood. 
Moge de Heer zijn aangezicht over u laten schijnen en u genadig zijn; 
moge de tederheid van zijn blik al uw hardheid overwinnen. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede, 
opdat de grenzeloze hemel zich voor u en uw kinderen zal openen. 
Amen. 
 

Instrumentale muziek 

 


