
Zondag 28 februari 2016 

Na de viering: kans tot geloofsgesprek tot 14u00  

in de pastorij of vergaderzaaltje Ons Huis  

We laten ons inspireren  

door de Bijbelse Mozes  

en kijken welke waarden  

wij beleven,  

hoe geloof daarin  

een plaats krijgt  

en wat 'vasten' voor ons  

betekent. Als je graag aansluit vragen wij jou 

om je naam te noteren, achteraan in de kerk ligt 

een lijst waarop je dit kan doen.  

 

Breng zelf je boterhammen mee. 

Wij zorgen voor koffie, thee en water. 

Fragment uit 'Opening'    Toon Hermans 
Ik realiseer me hoe langer hoe meer  
dat liefdesliedjes nauwelijks liefdesliedjes zijn  
als ze alleen maar zingen van jou en mij.  
Liefde is niet alleen maar een duet.  
Liefde is een 'multi-miljoennet'. 
 
Liefde omspant het heelal. 
De hemel die ieder jaar in mei de aarde 'versiert'… 
als dat geen liefde is, wat is het dàn?  
Is het geen geweldig beeld van samenspel,  
dat wij het zonlicht niet meer los kunnen maken  
van de handen waar het op schijnt?  
‘t Is de liefde. 
 
Lied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom 
 
Gebed om nabijheid  
Heer, 
Ik weet niet waar U bent 
waar u zich ophoudt in onze wereld. 
Maar als alles heel erg moeilijk wordt 
weet ik het wel: U staat naast me. 
Ik kan met U praten. Dat lucht me op. 
Dank U, Heer, ik weet dat ik bij U terecht kan. 
Amen. 
 
Stilte 
Laten wij stil worden en zien waar wij  

liefde ontvangen en geven  

Viering: Liefde blijft. 
14 februari 2016 
 

Wat  
 Wie 
  kan ons richting  
           geven?" 



Inleiding op de lezingen  
Wij allen zijn zoekend in het leven waar het op µ 
aankomt. Ook in relaties blijft het gaan om zoeken  

en elkaar vinden. 
Het gaat immers niet om de bekoringen van veel 

materiële zaken, evenmin om macht of hoog  

aanzien, het gaat wel om de liefde. 

 
Eerste lezing   1 Korinthiërs 13,1-13 

Al ken ik hoge woorden,  
spreek ik haast elke taal 
wie ben ik zonder liefde?  
Geen mens kan mij verstaan. 
 
Al ken ik de geheimen van de wetenschap 
een wereld zonder liefde,  
s koud en zonder hart. 
 
De liefde is geduldig, zachtmoedig,  
zonder maat, 
zij is op zoek naar vrede en vernietigt alle haat. 
 
De liefde spreekt met woorden  
die eerlijk zijn en waar, 
zij breekt de harten open,  
schenkt mensen aan elkaar. 
 
De mensen worden vruchtbaar,  
zij worden man en vrouw, 
de wereld wordt bewoonbaar door liefde,  
goede trouw. 
 
Zij doet de mensen leven  
vol hoop en goede moed. 
Want niets kan haar te veel zijn,  
haar macht maakt alles goed. 
 
Zij schenkt de mensen rijkdom,  
veel kostbaarder dan goud, 
zij spreekt ons van liefde die ons in leven houdt. 
 
Acclamatie    2x zingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelie  Lucas 4, 1-13  
  
Lied 2x zingen 

Jezus, U bent het licht in mijn leven ….   
 
Homilie 

Lied  Liefde eenmaal uitgesproken  

      melodie: zie openingslied 
 

Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf. 
 
 
Mededelingen  
 
Zegen en zending 
 
DIA 18 
 
 

Vastbesloten ben ik  
te blijven verlangen 

naar een eeuwig weerzien 
met mijn geliefden. 



Onze Vader 
 
Vredewens   
Waar twee of drie, in mijn naam samen, 
spreken van Mij, daar ben Ik ook; 
Ik hoor hun hart en ken hun namen 
Ik zing hun lied, 
Ik deel hun zorgen, 
Ik ben het vuur dat in hen brandt. 
 
Wat in hen brandt is God de Vader 
en God de Zoon en Heilige Geest. 
Dat ogenblik ben Ik genade: 
kracht die verblijdt, naam die geneest. 
 
Zo ben Ik met die twee of drie of meer 
en in mijn kracht vinden zij vrede, 
en in mijn vuur de harmonie. 
 
Geven we elkaar een boodschap  
van vrede en harmonie. 
 
Communie orgel 
 

Slotgebed  
Goede God. 
Sinds altijd gaat Gij met mensen op weg. 
Gij roept hen uit de verdrukking  
en als zij verloren lopen 
leidt Gij hen met sterke hand naar een land  
waar het goed is om te werken en te wonen. 
Samen met vele generaties vóór ons  
willen wij u danken voor de liefde  
tussen mensen, 
voor uw nabijheid en de levenskansen  
die Gij ons schenkt.  
En wij vragen U: ga verder met ons mee 
zodat wij liefde waarmaken  
in deze veertigdagentijd, 
vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

Om in stilte te lezen 
VASTEN  = LIEFDE 
 
Tijd om te bezinnen,  
te veranderen,  
te vernieuwen. 
Tijd om stil te staan,  
te bidden,  
verder te gaan. 
Tijd om te luisteren, te kijken, 
te voelen, te handelen en te delen. 
Tijd om dichter bij jezelf te komen. 
Tijd om naar anderen te gaan. 
Tijd om God terug op het spoor te komen. 
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft. 
Tijd om terug vast te nemen 
wat leven, liefde, toekomst geeft. 

Orgel 
 
Ter overweging  
Het ligt niet in de lengte 
of zwaarte van tijd 
of iets je lief en dierbaar is 
 
Het ligt in de diepte 
van het verlangen 
in de liefde waarmee je liefhebt 
 
In de liefde ligt het verdriet 
als je verliest 
 
En je huilt omdat 
in je tranen je liefde ligt. 
 
Voorbeden   
Behoed de liefde van de geliefden, 
Gij die weet hoe broos en bijna niets  
mensen zijn en onrustig hun hart, 
Gij die weet hoe groot bekoringen kunnen zijn. 

Behoed de liefde van vaders, moeders,  
kinderen, grootouders. 
Geef hen de tijd en het geduld 
om elkaar te blijven vertrouwen  
ook al lopen de wegen anders dan verwacht. 
Zing van de liefde … 
 
Behoed de liefde van hen  
die zorgen 
voor kinderen, voor ouderen,  
voor mensen in armoede of op de vlucht, 
voor mensen in verre landen 
voor mensen met verslaving. 
 
Geef hen de tijd elkaar te kennen  
en te troosten, 
maak hen geduldig en oneindig lief. 
Zing van de liefde … 
 
Behoed de liefde van hen die moeten leven 
met geluk dat niet kon blijven duren, 
met gemis,  
met liefde over grenzen heen. 
Geef hen de tijd en het geduld 
om te blijven geloven en te ervaren 
dat zij uit de woestijn van eenzaamheid  
kunnen geraken. 
Zing van de liefde … 



Behoed onze liefde 
dat wij in deze Veertigdagentijd 
groeien in fijngevoeligheid,  
verbondenheid en liefde  
met al wie ons nabij zijn  
en met al wie veraf leven. Amen. 

 
Geloofsbelijdenis   
Ik geloof in God die liefde is, 
die zijn prachtige schepping  
aan mensen toevertrouwde. 
 
Ik geloof in zijn Zoon Jezus 
die ons heeft voorgedaan, concreet en echt,  
wat God bedoelde met 'naastenliefde'. 
 
Ik geloof dat in deze geest van liefde  
mensen kunnen samenwerken 
opdat deze aarde als een hemel zou worden. 
 
Ik geloof in de mensen  
die niet willen leven voor zichzelf alleen, 
maar die samen met anderen Gods droom durven 
waarmaken. 
 
Offerande  
 

Gebed over de gaven 
Goede Vader,  
we leven niet van brood en wijn alleen,  
maar zeker ook van uw woorden. 
Zij wekken ons tot leven.  
Wij vragen U niet dat stenen brood  
zouden worden,  
wel dat dit brood en deze wijn  
uw Woord worden, gesproken en gedeeld  
tot hoop, liefde en bevrijding van mensen. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Met hart en ziel danken wij U, God, 
die door uw Geest ons voortdurend vernieuwt 
opdat wij de wereld liefdevoller maken. 
Uw Geest stimuleert ons om te geloven in Jezus 
en Hem te belijden voor alle mensen 
als de Heer, als de hoop van de wereld. 
Daarom loven wij U met de woorden 
 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in de hoge. 
 

Laten wij nooit vergeten  
dat Hij de Mensenzoon is 
- mens onder de mensen - 
die meer heeft geloofd in de mens, 
meer heeft gehoopt en bemind  
dan wij ooit kunnen. 

Laten wij nooit vergeten 
dat ons geloof, dwars door alle leed, 
dat onze hoop over de dood heen, 
dat onze liefde tegen alle machten in, 
ons doen lijken op Hem 
die Gods gelijke genoemd mocht worden. 
 
Laten wij nooit vergeten dat ook Hij 
weerloos heeft moeten buigen 
voor het geweld en de macht. 
 
Laten wij nooit vergeten 
dat uw Liefde geen grenzen kent 
en dat vooral de armen en de kleinen 
door die Boodschap blij kunnen worden. 
 
Laten wij nooit vergeten dat Hij op de voor-
avond van zijn lijden en dood  
ons een teken heeft gesteld. 
In het breken van het brood  
en het rondgeven van de beker  
brengt Hij ons ook vandaag samen  
in zijn naam en zijn liefde (…). 
 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Wij willen het Brood breken en eten, 
wij zullen de Beker rond reiken en drinken  
in zijn naam om de herinnering aan Hem  
levend te houden. 
Wij willen het leven en de liefde delen, 
ook met hen die gestorven zijn. 
Daarom blijven wij voor hen bidden, hier en nu 
(…). 
 
Wij zijn hier bijeen in zijn naam, 
omdat wij mensen willen worden  
zoals Hij, 
mensen die geloven in elkaar  
en vertrouwen op U, 
die hopen dat Gij uw belofte  
van een gelukkig leven zonder einde 
waar zult maken aan ieder van ons 
en aan alle mensen van wie Gij houdt 
en van wie wij houden 
en van wie wij niet voldoende  
kunnen houden, 
en van wie wij blijven houden,  
ook al zijn zij overleden. 
 
Geef ons die Geest van deemoed en liefde; 
dan zullen wij gelukkig en blij worden 
en U dankbaar huldigen:  
door Christus, met Christus, in Christus, 
hier rond deze tafel en overal, 
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen. 


