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Opening/Welkom 
 
Zang: Licht dat ons aanstoot GvL 489 blz.530 
 
Openingsgebed  
God van mensen, 
wek in ons de zachte krachten van liefde, vrede en geduld, 
van trouw en vriendelijkheid. 
Laat ze rijpen in ons hart 
zodat mensen kunnen geloven in de komst van uw Rijk. 
Wij vragen het U, in Jezus’ naam 
– Hij die ons vroeg te doen 
zoals Hij ons heeft voorgedaan. Amen. 
 
Ontsteken van het licht in herinnering aan hen die gestorven 
zijn.  
Wij denken aan onze overledenen. Wij denken aan allen van wie we 
afscheid moesten nemen en die we nog altijd missen. 
Laat de vlam van deze kaars een symbool zijn van ons geloof dat we 
over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven 
 
Stilte 
 
Muziek 
 
Evangelie  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes, 13. 31-33a, 34-35. 
In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: Nu is de Mensenzoon 
verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt 
is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig 
verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw 
gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, 
zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen 
opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar 
bewaart. 
 
Stilte (± 10 minuten) 
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Gedachte ter overweging 
Bidden: Gewoon, omdat er soms dingen zijn die je aan niemand kwijt 
kunt, in jezelf zeggen wat er op je hart ligt, je uit-spreken, je zorgen, 
je verlangens, noden, kwetsuren en geluk…… 
 
Muziek 
 
Psalm 145 (Vijftig psalmen vrij – Huub Oosterhuis 
Elke dag, alle dagen, eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen 
zal ik U zingen: 
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 
Onzienlijke, grote, niet te doorgronden, 
niet te omarmen. 
Zingen zal ik uw grote werken: 
grondvesting van de aarde 
uitspanning van de hemel. 
 
En dat Gij vriend zijt,  
lief als een man voor zijn kind, 
als een vrouw voor haar liefsten: 
moge dat waar zijn. 
 
Dat Gij en niemand anders 
god zijt voor deze wereld 
handen die geven 
ogen die zien en bewaren: 
moge dat waar zijn 
 
Mijn ogen zien naar U uit. 
U roep ik, weet U dat wel? 
Ik, met deze enige stem 
en zonder stem als het moet - 
beseft U dat? Dan is het goed. 
 
Voor U, Barmhartige, 
die ik vermoed –  
die ik niet voel en niet ken 
die ik wel hoop dat Gij zijt, 
laat mij maar zingen. 
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Elke dag, alle dagen 
eeuw na eeuw en altijd 
tot in de eeuwen der eeuwen  
zal ik U zingen –  
dat Gij de Barmhartige zijt. 
 
Zang: Dichtbij en ver, GvL 515 blz. 566 (afwijkende melodie) 
 
Gedicht  
Doorlopen, simpelweg en religieus  
 
Moed houden, eenvoudig voortgaan, 
als je kunt. 
En als je niet kunt, niet meer kunt, 
wachten, 
of uitrusten bij een vriend, 
als die er is. 
En als die er niet is, 
tóch wachten, - dan maar alleen – 
wachten tot het weer gaat: 
straks 
 
Eenvoudig voortgaan, de weg nemen 
zoals die komt 
met z’n vóór en z’n tegen 
je oog helder als een lamp 
die je lijf verlicht. 
Doen wat ter hand is. 
Antwoorden geven als die er zijn. 
En intussen voelen de tik van je stok,  
niet te veel omzien – een enkele keer soms, 
want de weg gaat dwars door je hart – niet te veel omzien 
en niet te veel ook vooruit. 
 
Eenvoudig voortgaan en weten: 
Deze weg is niet alles, 
en is niet van deze wereld alleen. 
De wolken zien die aandrijven 
uit eeuwige verten – wie trok er hun grens? – en je hart voelen 
kloppen 
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op de eeuwige heuvels – wie heeft ze gegrond? – en van de dingen 
de stille kant zien…. 
waar ze grenzen aan 
de Eeuwige….. 
(Herman Andriessen) 

 
Voorbeden  
God wil in zijn grote liefde ons en alle mensen nabij zijn en blijven. 
Tot Hem mogen wij bidden. 
 
-Voor eenzame mensen in onze omgeving 
die buiten ons blikveld blijven. 
Dat wij, ook al hebben wij het druk, 
onze ogen open houden voor al wie hulp nodig hebben. 
 
Stilte 
 
-Voor moedeloze mensen 
en mensen die alle vertrouwen in het leven hebben verloren. 
Dat zij begripvolle medemensen mogen ontmoeten 
die hen weer moed en vertrouwen kunnen inspreken. 
Dat ook wij zulke mensen mogen zijn. 
 
Stilte 
 
-Bidden we dat wij als geloofsgemeenschap, 
trouw zijn aan de opdracht die ons gegeven is, 
en – op onze eigen wijze – 
Gods licht laten stralen 
en voor alles zijn vrede bewaren 
 
Stilte 
 
Bidden we voor onze persoonlijke vragen en gebeden 
……….. 
……….. 
 
Stilte 
 
Zang: Wij die met eigen ogen, GvL 553 blz. 614 (afwijkende melodie) 
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Onze Vader 
Wie Mij liefheeft zal ondervinden hoe mijn Vader hem liefheeft, leerde 
Jezus ons. Bidden wij daarom tot zijn en 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 
 
Moeder van God en onze moeder, 
vol vertrouwen bidden wij in deze meimaand tot U: 
Schenk ons iets van uw geloof en leer ons dienstbaar zijn aan de 
mensen. 
 
Wees gegroet 

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. 
 
Vredeswens 
Heer Jezus, 
geef ons woorden van vrede in de mond, 
geef ons daden van vrede in de hand 
en geef ons vrede in ons hart, 
Gij die onze vrede zelf zijt. 
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen 
in de wereld waarin we leven. 
Mode die vrede van de Heer altijd met ons zijn. 
 
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door. 
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Mededelingen en collecte 
 
Muziek 
 
Slotgebed 
Barmhartige God, 
geef ons een nieuw hart, open en vriendelijk voor alle mensen. 
Geef ons nieuwe ogen,  
om U te ontdekken in mensen, in al wat ons overkomt. 
Geef ons een nieuw geloof 
dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen. 
Geef ons nieuwe hoop, 
die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede. 
Geef ons nieuwe liefde, 
diep als de zee 
warm als vuur 
sterker dan de dood. Amen. 
 
Zending en zegen 
Jezus sprak de hoop en de verwachting uit 
dat wij, zijn vrienden, 
daadwerkelijk solidair zouden zijn. 
Moge God ons en alle leven zegenen  
met het geloof en het vertrouwen  
dat was in Jezus Christus, 
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Zang: De steppe zal bloeien GvL 591 blz. 668 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende viering is op Pinksterzondag 9 juni om 10.00 uur 

  



8 

 
 
 
 
 

Liefhebben begint met verwondering, 

de wonderen van liefde om je heen leren zien: 

het geduld en de tederheid 

van ouders voor hun kinderen, 

de warme zorg die mensen besteden 

aan zieken en bejaarden, 

het gebaar van de hand over het hart, 

het vergeven en vergeten. 

Liefhebben is wanhoop weigeren, 

niet meehuilen met de wolven in het bos, 

wél geloven in de toekomst van onze aarde, 

wél blijven zeggen en zingen 

dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld. 

Liefhebben is ook: tevreden zijn met het kleine begin, 

geloven in  het mosterdzaadje, 

de druppel op de hete plaat. 

Het is: beginnen daar waar je leeft, 

breken en delen met wie vandaag je naaste is. 
Kees Pannekoek 
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