Gebedsviering
Theresiagemeenschap
Zondag 6 mei 2018
Locatie: Oude Synagoge

Liefde; niets
liever.

Woord van welkom, thema liefde
Openingslied: ‘Perhaps Love’ (te beluisteren)
Misschien is liefde als een rustplaats
Een schuilplaats voor de storm
Ze bestaat om je beschutting te geven
Ze is er om je warm te houden
En in tijden van problemen
Wanneer jij je het meeste alleen voelt
Brent de herinnering aan liefde je thuis
Misschien is liefde als een raam
Misschien als een open deur
Ze nodigt je uit om dichterbij te komen
Ze wil je meer laten zien
En zelfs als je jezelf verliest
En niet weet wat te doen
Helpt de herinnering aan liefde je erdoorheen
O, liefde is voor sommigen als een wolk
Voor sommigen zo sterk als staal
Voor sommigen een manier van leven
Voor sommigen een manier van voelen
En sommigen zeggen liefde is volhouden
En sommigen zeggen laten gaan
En sommigen zeggen liefde is alles
Sommigen zeggen dat ze het niet weten
Misschien is liefde als de oceaan
Vol met strijd en vol met veranderingen
Als een vuur wanneer het buiten koud is
Donder wanneer het regent
Als ik voor altijd zou leven
En al mijn dromen uitkomen
Zullen mijn herinneringen aan de liefde aan jou zijn.
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Symboliekhandeling met een kaars
Een brandende kaars staat voor warmte, licht en vuur. We steken
menig keer een kaars op voor iets of iemand die ons lief is, voor
iemand waar je het goed mee hebt. Daarom laten we aan het
begin van deze viering de kaars die we aan de paaskaars hebben
ontstoken rondgaan en wordt de kaars doorgegeven aan mensen
waar we het goed mee hebben. Dit als uiting van onze
verbondenheid in dit uur.
Openingsgebed
Goede God,
Het is uw stem, die ons uitnodigt.
Het is uw liefde die ons bijeen brengt.
Het is uw levenswijze die ons inspireert.
Zegen dit samenzijn,
waarin wij U vragen ons te behoeden
voor liefdeloosheid en onverschilligheid.
Wek in ons het geloof en het vertrouwen in een betere wereld,
waar liefde de boventoon voert en een ieder zich mag thuis voelen.
Waar vrede en vrijheid heerst.
Waar angst en wapens plaats maakt voor dialoog en liefde.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die leeft en leven geeft. Hij die liefde is.
Gebed om vergeving
Aan het begin van deze viering willen wij onze menselijke
tekortkomingen onder ogen zien en samen hardop uitspreken.

Elke dag is een kans
om iemand te waarderen
en een klein applaus te geven
Vergeef ons Heer, wanneer wij tekortschoten.
Elke dag is een kans
Om naar iemand toe te gaan
Om tegen iemand te zeggen:
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Goed dat je er bent.
Vergeef ons Heer, wanneer wij tekortschoten.
Elke dag is een kans
om iemand 'n warm gebaar te tonen
om iemand zo aan te raken
Dat hij voelt: ik word gezien.
Vergeef ons Heer, wanneer wij tekortschoten.
Elke dag is een kans
Om voor iemand interesse te tonen
in tijden van ziekte, tegenslag en pijn
is een teken van liefde onmisbaar.
Vergeef ons Heer, wanneer wij tekortschoten.
Liefdesbelijdenis
Liefde, wat ons drijft, laat leven en overleven
Liefde, het fundament waarop ieder geloof moet rusten
Liefde, de bron waar ieder mens uit moet kunnen putten
Liefde, het cement in elke goede relatie
Liefde, schuiloord voor wie in tranen is
Liefde, als een warme omhelzing
Liefde, als de rode draad in ons bestaan
Liefde, kent alleen genade en vergeving
Liefde, oordeelt niet, liefde is onschuldig
Liefde, laat zich uitdrukken en voelen
Liefde, te zien in ogen van mensen
Liefde, is delen en aanvaarden
Liefde, maak er plaats voor in je hart
Als jij Liefde bent, staan we open voor elkaar
We hoeven ons hart enkel open te stellen, zonder voorbehoud.
Zo moeten onze jongeren vanaf hun vroegste jeugd opgroeien in
liefde, omringt met liefde.
Zonder liefde kan een kind niet ontluiken.
Een kind wat liefde ontberen moet, kan zelf geen liefde geven.
Zo is een leven zonder liefde als een wereld zonder zon.
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Ieder mens heeft liefde nodig als de lucht die we
inademen, als het water dat we drinken.
Lied: ‘Morgen komt het goed’ (te beluisteren)
Hoe heeft het zover kunnen komen?
Ik was van plan me nooit te laten grijpen
Toch ben ik stiekem meegenomen
in de maalstroom van de tijd
Ik lees de krant en voel de pijn hier,
al het drama wat gebeurt
Maar denk ook: ‘daar gaan we weer’
in de cirkel meegesleurd
En ik ben vaak onderweg,
maar Ik ben hier als je zoekt
Als ik ‘s avonds thuiskom,
vraag je alles goed?
Het gaat OK m’n jong
maar met de wereld even niet
Wees gerust m’n lief
morgen komt het goed
En als de wereld losgaat
hoor dan wat ik zeg,
ik zeg je dat er altijd
nog meer goed is dan het slecht
En als de oorlog losbreekt
ben ik het die je vangt
en zeg ik dat er altijd
nog meer liefde is dan angst
Maar als je landen bombardeert
dan krijg je telkens weer,
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terug wat je verdient
al doet het lijden nog zo’n zeer
En als de wereld losgaat
dan ben ik hier nog bij je
en zeg ik dat er altijd
nog meer liefde is dan lijden
En als de oorlog losbreekt,
ben ik het die je vangt
En zeg ik dat er altijd
nog meer liefde is dan angst
Krantenkoppen schreeuwen crisis.
Ik zie ze schrijven over wij en zij
Ik tel alleen verliezers,
in de maalstroom van de tijd
Kijk naar m’n zoon en voel de pijn hier,
al het drama wat gebeurt
Wat zou ik doen als hij er niet meer was
werd ik de cirkel ingesleurd
En ik ben vaak onderweg,
maar ik ben hier als je zoekt
Als ik ‘s avonds thuiskom,
vraag je alles goed?
Het gaat OK m’n jong,
maar met de wereld even niet
Wees gerust m’n lief,
morgen komt het goed
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Eerste lezing: Uit de eerste brief van de apostel Johannes.
Dierbaren,
Laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. De mens
zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En de liefde die
God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige
Zoon in de wereld gezonden heeft om ons het leven te brengen.
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij
heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze
zonden uit te wissen door het offer van zijn leven.
Ontsteken van de gedachteniskaars
(Achtergrondmuziek: ‘Ave Maria’ instrumentaal)
Omdat wij geloven dat God de bron en oorsprong is van al het
goede. Dat wij geloven dat liefde sterker is dan de dood, dat wij
geloven in Zijn rijk van eeuwig leven, ontsteken wij de
gedachteniskaars voor alle overledenen. In het bijzonder voor hen
met wie we ons leven deelden en die ons dierbaar waren. Dat zij
allen mogen rusten in vrede.
Evangelielezing: Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Johannes.
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Zoals de Vader Mij heeft
liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn
geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de
geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit
zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde
volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt
zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben
dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn
vrienden als gij doet wat Ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn
heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles
meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt mij
uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te
gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal
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de Vader u geven al wat gij Hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn
gebod, dat gij elkaar liefhebt’.
Overdenking
The power of love, De kracht van de liefde
De liefde is de grootste kracht in het universum.
Zo staan in de Bijbel enorm veel teksten over liefde.
Sterker nog de Bijbel en het Evangelie draaien eigenlijk alleen maar
om liefde.
Gods liefde voor ons als mensen in het algemeen.
En Gods liefde voor u en mij.
Het Bijbelboek Korintiërs heeft zelfs een geheel hoofdstuk
(hoofdstuk 13) gewijd aan de liefde.
Hierbij enkele teksten die voorkomen in psalmen, teksten van
evangelisten en profeten, bekend en minder bekend.
Psalm 32:10
Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde.
Jeremia 31:3
Ik heb je altijd liefgehad.
Psalmen 103:13
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de
Heer voor wie hem vrezen.
Spreuken 3:3
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.
Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat
bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets
zijn.
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Johannes 13:34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Psalmen 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn
vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel
verlangt naar U.
Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootse
hiervan is de liefde.
Korintiërs 13:4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
En als, misschien wel de meest kernachtige:
Johannes 4:8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
Lied: Ik heb je lief (te beluisteren)
Ik zie hoe landen zich verscheuren
Ik voel de kanker van cynisme
Ik zie de mensen zonder dromen
Ze vluchten in goedkope luxe
En in de ontevreden steden
Jaagt de haat door oude straten
De dreiging komt steeds dichterbij
Maar ik, ik heb een medicijn
Ik heb je lief…..Ik heb je liever
Liever dan mijn leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief…..Ik heb je liever
Liever liefste elke dag
Wat ik ook wil zeggen
Jij krijgt mijn woorden klein
Was ik maar een dichter
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Dan kon ik dichter bij je zijn
Was ik maar het bloed
Dat door jouw lichaam stroomt
Dan sliep ik in jouw hart
En ik woonde in jouw hoofd
Want ik heb je lief
Het onzegbare willen zeggen
En het niet kunnen
Het onzingbare willen zingen
En het niet kunnen
Het onmogelijke mogelijk willen maken
En het niet kunnen alles niet kunnen
En het toch doen
Ik geloof (samen)

Ik geloof dat God, bron en oorsprong is van het goede.
Ik geloof in het goede ook al worden zoveel mensen door het
kwade geteisterd.
Ik geloof in de liefde ook al bestaat er zoveel vijandschap.
Ik geloof in goedheid ook al is er zoveel haat.
God is niet enkel de goede mens maar in elke goede mens kunnen
we Hem ontmoeten.
God is niet enkel de bloem maar in elke bloem is door de
schoonheid iets van Hem zichtbaar.
God is niet enkel de vrucht niet enkel het zaad maar in elke oogst
zie ik Zijn hand.
In alles wat leeft heeft God een spoor van Zijn liefde achtergelaten.
Ja, in elk grassprietje ontdek ik Zijn signatuur.
Lied: Zingt voor de Heer van liefde en trouw, nr. 565 blz. 626 GvL
Voorbeden / persoonlijke intenties
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Bidden wij samen: (oecumenisch) Onze Vader:

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.

Vredeswens
Waar liefde woont is geen angst.
Waar vrede heerst is geen tweespalt.
Deze liefde en vrede kunnen wij elkaar geven
als we ons door God laten aanspreken
en leven in de Geest van het evangelie.
Moge de vrede van onze Heer met ons allen zijn.
Reik elkaar de hand en wens elkaar vrede.
Collecte en mededelingen
Gebed tot Maria
Bidden wij samen: Gebed van paus Benedictus XVI tot Maria.

Heilige Maria, Moeder van God, U hebt aan de wereld het ware
Licht geschonken: Jezus Uw Zoon - Gods Zoon. U hebt U zelf
geheel en al aan de roeping van God overgegeven. U bent zo tot
bron geworden van de goedheid die uit Hem stroomt. Laat ons
Jezus zien. Leer ons Hem kennen en Hem liefhebben, opdat ook
wij zelf mensen van waarachtige liefde kunnen worden, en
bronnen van levend water te midden van een dorstende wereld.
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Wees Gegroet
Bidden wij samen:

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons zondaars.
Nu en in het uur van onze dood, Amen.
Slotgebed
Getrouwe en barmhartige God,
wij danken U dat wij hier vandaag weer samen mochten komen in
uw Naam.
Wij vragen U: blijf ons bemoedigen in ons leven opdat wij in liefde
anderen alles gunnen en geven.
Amen.
Zegenwens
Slotlied: Aanbidt en dankt uw Vader, nr. 401 blz. 399 GvL

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Wij wensen u een mooie zondag.
De eerstvolgende viering zal zijn op zondag 20 mei 10.00 uur (Pinksteren)

Vereniging Theresiagemeenschap Borne
www.theresiagemeenschapborne.nl
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl
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