
Samen 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 

Koor 

Voor wie zingen op Gods adem  
van de hoop die niet zal doven: 
Samen 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 
Koor 

Voor wie roepen om vrede,  
van gerechtigheid dromen: 
Samen 

Met vrede gegroet en gezegend met licht. 
 

Koor 

Voor wie wachten in vertrouwen  
dat de liefde zal blijven 
 

Voorzang 

Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

 

  

  
 
Zending 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

We dragen de kruisjes van hen die vorige maand  

gestorven zijn in ons midden.  

Ondertussen speelt het orgel.  

We nemen allen die ons lief zijn mee in ons gebed.  

en steken kaarsjes aan. 

Aansluitend zingen we: 

 

Lied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijt Gij de God die komen zal 
of moeten wij een ander verwachten? 
Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 

Gij geeft uw woord aan deze wereld, 
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 
naar U gaat mijn verlangen, Heer. 
 

Welkom 
Hoe verschillend we ook zijn,  

we hebben elkaar nodig, in blijde en moeilijke dagen. 

In deze dagen waarin Valentijn commercieel wordt 

gevierd, durven wij in dit samenzijn juist nadenken  

over hoe liefde in al zijn facetten beleefd wordt. 

En dan gaat het over veel meer dan over trouw  

tussen partners. Eenheid en trouw zijn twee  

noodzakelijke waarden in onze relaties.  

Denken we maar aan het ongemak dat we kennen a 

ls beloftes niet vervuld worden, een gegeven woord 

niet wordt nagekomen en verplichtingen niet  

volbracht. Liefde dus ... 

 

 

Er is er meer dat ons  
samenbrengt dan we denken 

Liefde Blijft - jaar C 

17 februari 2019 



Durven we spreken van liefde over de dood heen? 

Spreken van liefde voor mensen  

die anders zijn dan ik? 

Spreken van liefde … ook wanneer het om welke  

reden moeilijk is om die waar te maken? 

Het mag ons geloof en vertrouwen zijn  

dat die God van liefde ons nabij blijft. 

Dus ja, we durven spreken over liefde. 

Laten we hier in liefde samen zijn: in de naam  

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed 
Lector  

Grootouders en kleinkinderen samen op pad, 

lichtvoetig en vrolijk. 

En tussen hen in zoveel geheimen  

die alleen zij kunnen delen.  

 
kleinkind 

Wij bidden en danken U, God,  

voor alle grootouders, oma's en opa's, 
Opa of oma 

Wij danken U, God, voor de kleinkinderen  

die ons gegeven zijn, 
Kleinkind + opa/oma samen 

Dat wij van elkaars liefde en genegenheid  

genieten. 

 = daar waar liefde is en goedheid,  

 daar is ook God 
ondertussen zetten ze elk een bloem in de vaas 

  
Lector 

Ik zal met je meegaan op de wegen  

van het onbekende. En als je twijfelt of niet 

weet waarheen zoek dan mijn woord, mijn hand,  

mijn wandelstaf. 

 
Kind 

Wij bidden U, God, voor alle ouders  

die leven uit liefde voor hun kinderen. 
Ouder 

voor alle kinderen die voor hun ouders zorgen, 
Kind + Ouder samen 

dat wij elkaars zorg blijven waarderen.  

 

Ubi caritas... 
ondertussen zetten ze 

een bloem in de vaas 

 

 

Nergens zouden bloemen staan 

en de aarde zou verkleuren 

overal gesloten deuren 

en de klok zou niet meer slaan. 

 

Als de liefde niet bestond 

dan was de hele vrijerij bedorven 

de wereld was gauw uitgestorven 

als de liefde niet bestond. 

 

Als de liefde niet bestond 

zou de zon niet langer stralen 

de wind zou niet meer ademhalen 

als de liefde niet bestond. 

 

Geen appel zou meer rijpen 

zoals eens in het paradijs 

als wij elkaar niet meer begrijpen 

dan is de wereld koud als ijs. 

 

Ik zou sterven van de kou 

en m'n adem zou bevriezen 

als ik je liefde zou verliezen 

er is geen liefde zonder jou. 

 

 

 

 

 

 

Slotgebed 

Heer, Ik weet niet waar U bent 

Waar U zich ophoudt in het al 

Maar toen alles heel erg moeilijk werd, 

wist ik het ineens wel: 

U stond naast me, ik kon met U praten. 

Dat heb ik toen gedaan. Het luchtte me op. 

Dank U, Heer, ik weet nu dat ik bij U terecht kan. 

Vandaag en alle dagen. Amen. 

 

Mededelingen 

 

Zegenlied  
Voorzang 

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige, 
zegene ons de grote Naam. 
Met vrede gegroet en gezegend met licht. 

Koor 

Voor wie zoeken in de stilte 
naar een vuur van hart en handen: 



Als de troost die we geven ons hart verbindt 
en de hoop met het delen van pijn begint, 
dan heeft God onder ons al een huis gebouwd ... 
 

Laat de geest van Jezus onder ons wonen. 

Dat wij met nieuwe ogen kijken naar 

de nood in de wereld. 

Breng alle volken en rassen,  

alle rangen en standen samen in uw rijk, 

hoe verschillend ze ook zijn. 

Dan wordt deze aarde opnieuw  

bewoonbaar door onze liefde,  

onze goedheid en menselijkheid. 
 

Daarom bidden wij met Jeuzs' woorden. 

 

Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade. 

 

Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen  

 

Gebed om vrede en vredewens 

Waar twee of drie, in uw naam samen zij, 

van U spreken, daar zijt Gij ook. 

Gij kent ons hart en onze namen. 

Gij zingt ons lied en deelt onze zorgen, 

Gij zijt het vuur dat in ons brandt. 

Zo zijt gij met die twee of drie of meer 

en in uw kracht vinden wij vrede. 

 
Die vrede zij altijd met u. 

Geven wij elkaar die vrede. 

 

Communie 

 

Luisterlied  Als de liefde niet bestond- Toon Hermans 

www.youtube.com/watch?v=fPILdYa0vKk 

Als de liefde niet bestond 

zullen ze stilstaan, de rivieren 

en de vogels en de dieren 

als de liefde niet bestond. 

 

Als de liefde niet bestond 

zou het strand de zee verlaten 

ze hebben niets meer te bepraten 

als de liefde niet bestond. 

 

Als de liefde niet bestond 

zou de maan niet langer lichten 

geen dichter zou meer dichten 

als de liefde niet bestond. 

Lector 

Ik zal er zijn voor dag en dauw. 

 
Een koppel dat dit jaar huwt 

M: Wij bidden U, God, voor alle mensen die  

verliefd zijn, pas gehuwd of juist al jaren samen. 

V: Maar ook voor mensen die zich mislukt voelen  

al ging hun relatie hoopvol van start.  

M+V: Dat wij vertrouwen en toekomst blijven zien. 

 
Ubi caritas...  
ondertussen zetten zij een bloem in de vaas 

 
Lector  

Vrees de nacht niet, Mijn zorg ligt om je heen. 

De sterren worden jou tot mantel. 

 
Iemand die geliefde mist 

Wij bidden U, God, voor allen die (nog steeds)  

leven met gemis omdat een geliefde  

uit het gezichtsveld verdween. 

Dat zij engelen van mensen ontmoeten,  

die hen laten zien dat sterren blijven stralen. 

 

Ubi caritas...  
ondertussen zet deze persoon een bloem in de vaas 

 
Lector 

Hoe het ook met mij is gesteld, 

er zijn ogen die mij aankijken 

en er is een stem die mij draagt. 

Zo iemand, God, een vriend, een vriendin, 

daarin mat ik uw genegenheid kennen. 
 

Lector 

Wij danken U God  

voor alle vriendschap tussen mensen, 

voor mensen die luisteren,  

elkaar ruggensteun geven  

en onkreukbaar vertrouwen.  

 

Ubi caritas...  
ondertussen zet lector een bloem in de vaas 

 
Priester 

Wij danken U God,  

voor mensen die hun leven uitbouwen 

vanuit en voor uw liefde: 

ooit door een kracht bewogen, ontegensprekelijk, 

ooit door een stem geraakt  

en telkens weer herkenbaar. 

Dat wij dit levenslang voelen en uitstralen:  

Gij zijt het!  

 

Ubi caritas… 
ondertussen zet hij een bloem in de vaas 

 

 

 



Inleiding op de lezingen 
Jeremia zegt ons dat wanneer we op God  

vertrouwen, we ten volle gelukkig zullen zijn. 

In de zaligsprekingen zegt Jezus dat wie nu in  

armoede leeft, pijn of honger heeft, zal kunnen  

genieten van een nieuwe situatie waarbij Gods droom 

met de mens werkelijkheid wordt. 

 

Eerste lezing  

Jeremia 17, 5-8 

 

Orgel 

 

Evangelie   

Lucas 6,17.20-26 

 

Homilie 

https://www.youtube.com/watch?v=CyKzeBQB_Gw 
 
Geloofsbelijdenis 

Wij geloven in het verhaal van God met mensen: 

dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. 

 

Wij geloven in mensen die samen  

op weg willen gaan, 

die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

 

Wij geloven 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 met ons meegaat in Jezus, de Messias. 

 

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd: 

waar wij elkaar kunnen zien met nieuwe ogen. 

Amen. 

 

Offerande 

 

Gebed over de gaven 

Samen gekomen om geloof,  

samen gebonden in liefde, 

samen gesteld tot hoop, 

breken wij hier het brood, God,  

en delen wij de wijn. 

Gij zijt onze Gast die ons aan deze tafel voorgaat. 

Zo leven wij, met Jezus uw Zoon. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn 
De Heer zal bij u zijn, 

de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, 

wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken, 

dat al wat leeft en adem heeft, U looft. 
 

Gij hebt ons voor elkaar gemaakt: 

de liefde tussen mensen is uw geheim, 

van U komt de zorg van ouders, 

de aanhankelijkheid van kinderen 

en het verlangen van elk mensenhart  

om goed te zijn. Gij zijt de Bron  

waaruit onze liefde ontspringt. 

 

Daarom zingen wij U toe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede God,  

niemand heeft U ooit gezien 

en toch spreekt Gij tot ons  

in het lied van de armen. 

Gij zijt ons nabij als het hart van de ander, 

als de liefde van mensen onder elkaar. 

 
Als door 't lied van de armen ons Christus 
spreekt en de nood in een vreugdelied  
openbreekt, dan heeft God onder ons ... 
 

Gij zijt verschenen in Jezus Christus 

Hij heeft ons geleerd dat Gij onze Vader 

zijt: goed en mild en vol menselijke liefde. 
 

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid 

voorbereidde, (…) 

 

Als de hand die we reiken ons kracht verleent 
en het kleed dat we schenken ook ons bekleedt, 
dan heeft God onder ons ... 
 

God, onze Vader, in dit uur,  

samen rond deze tafel, 

bidden wij voor hen die gestorven zijn (…). 

Mogen zij uw liefde aanschouwen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CyKzeBQB_Gw

