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Oaseviering 1 juli 2017 

Thema:  “Heb elkaar lief.” 

Voorgangers: Dorothé van Leeuwen en Els Bazelmans 

Openingslied:  Ik heb lief de aarde en de mensen 

 Welkom 

Welkom vandaag in deze viering met als thema: heb elkaar lief. 

Welkom ieder die hier wellicht voor het eerst aanwezig is, benieuwd wat er komen gaat. We hopen 

dat jullie je hier thuis voelen. Welkom aan ieder die zich hier al thuis voelt. Speciaal welkom aan de 

mensen die de liefde in en om hen heen missen of een beetje zijn kwijtgeraakt. 

Liefde, een groot, soms bijna niet uit te spreken woord, 

Liefde, soms herkenbaar in een klein gebaar, een glimlach een knipoog. 

Liefde, een mens geschonken, smaakmaker en grondtoon van het leven, kwetsbaar en breekbaar. 

Steeds weer opnieuw zoeken en vinden, soms, soms even, soms niet. 

Het is een prachtige vondst om van het woord liefde ook een werkwoord te maken. Liefde is nu 

eenmaal niet uitsluitend rozengeur en maneschijn. Ook aan liefde moet je werken. 

Voordat we gaan luisteren, zingen en nadenken is het goed de stilte te zoeken in onszelf en om ons 

heen. 

 

Lied: Gij die uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht 

Gebed: 

Allen 

Lieve God, liefde is niet altijd een gemakkelijke uitdaging. Wij mensen zijn soms sterk en soms zwak. 

Ondanks uw oproep lukt het ons niet altijd in liefde te leven met onszelf en met elkaar. Geef ons uw 

liefdevolle kracht en wijsheid om meer vanuit liefde te leven. Wees ons ook vandaag nabij opdat wij 

ook anderen nabij kunnen zijn. 

Voorganger steekt de vredeskaars aan. 

Laten we samen de vredewens zingen, die  verwoord is in het volgende lied. 

Lied: 

Geef mij je hand, Geef mij ze allebei 

Zeg me dan heel even, dat je niet kunt leven  

zonder mij, zonder mij. 

Kinderen uitnodigen voor de KWD 

Lied:  Wij gaan voor even uit elkaar 

Eerste lezing: Johannes 15, 9-17 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft  in mijn liefde als 

je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 

Mijn opdracht is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Niemand heeft groter liefde 

dan deze, dat hij zijn levenskracht stelt te bate van zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
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doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 

vrienden noem ik jullie omdat ik alles wat ik  van de vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt 

heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 

en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag 

ik jullie op: heb elkaar lief. 

Lied:  

Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar 

Is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.         

Tweede Lezing: “Ik versta onder liefde” Huub Oosterhuis 

Ik versta onder liefde: die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, 

van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit, van hoofsheid en 

hartstocht, van goede wil en ontroering, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde 

de denkkracht en de intuïtiekracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle fantasie en volharding en 

optimisme waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle afbraak in. Alles wat 

ten goede is, alles wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor iets meer mensen, noem ik liefde. 

Maar nu is het wel zo dat je je die liefde niet kunt voorstellen. En dat je haar niet kunt voelen. Ik zal 

het proberen uit te leggen. Wat is een atoom? De kleinst denkbare eenheid van materie, en die kun 

je dan tóch nog splitsen! Kun je je dat voorstellen? Nee. 

Kun je je al het lijden voorstellen dat, terwijl je dit leest, geleden wordt? Nee. Kun je je een God 

voorstellen die vrije mensen schept? Nee. Zo kun je je ook al die liefde niet voorstellen. Maar je lééft 

er wel van. Je lééft er op. Je lééft erop af. Je groeit naar je oorsprong. 

Maar vijandschap, oorlog, haat en geweld? Haat en geweld, vijandschap en oorlog zijn god weet 

tijdelijke verschrikkingen binnen de liefde die onze bestemming is. Ze vagen dat woord ”Hebt 

elkander lief” niet van de aarde weg. In dat woord is leven. En dat leven is het licht der mensen. En 

dat licht schijnt in de duisternis. 

En de duisternis heeft dat licht niet overmeesterd. 

Wat een abstract verhaal! Kijk naar onze levens, je eigen leven. Liefde? Zou je niet een beetje 

bescheidener zijn? Ik kijk naar onze levens, mijn eigen leven: de vergissingen, de taxatiefouten; jezelf 

niet kennen; de verdringing; de langzaam oplopende schuld, alles wat je niet kon geven, niet kon 

zeggen – je had het niet geleerd en je wilde niet weten dat je het móést leren. Alles wat op zijn  

vriendelijkst “het menselijk tekort” wordt genoemd – je slaat je voor je kop…waarom ging het zoals 

het ging, gaat het zoals het gaat? 

En toch dat woord “Hebt elkander lief”. Alle duisternissen van de geschiedenis hebben het niet 

overmeesterd. Het is er nog, hoe zou dat bij God mogelijk zijn als het niet was vleesgeworden in 

mensen. Als het niet, onvoorstelbaar als alle lijden van de wereld bij elkaar, onvoorstelbaar als God, 

geleefd werd, in geduld en eerbied en plotselinge ontferming, in hartstocht en lange trouw. 

Wij hebben die woorden te zeggen zoals ze geschreven staan. Ook als we ze zelf niet aankunnen. Of 

ik ze volbrengen kan is gelukkig, gelukkig voor mij, niet beslissend voor hun gezag. Wat is het gezag 

van die woorden? Hun evidentie. Dat je, als je ze hoort, onmiddellijk weet: dat is waar. Die woorden 

omvatten ons, alles van onze levens, de grootste vergissingen inbegrepen.  

”Hebt elkander lief” is van God. Is God zelf. In den beginne was dit woord. En dit woord was God. En 

God zelf was dit woord. 
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Stilte 

Geloofsgebed: 

Allen 

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen: 

Dat hij ons tot leven riep en ons bestemde tot elkaars liefde en geluk. 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, in mensen die samen op weg willen gaan.  

Wij geloven in de open hand van mensen, die elkaar groeten met woorden van genegenheid, die in 

goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn. 

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd, die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

Wij geloven in de goedheid van mensen, die in liefde elkaar alle ruimte bieden om vrije en gelukkige 

mensen te  worden. 

Wij geloven in de hand die deelt, in het woord dat vrijspreekt,   

in de liefde die in mensen is neergelegd opdat wij elkaars bondgenoten worden. 

Wij geloven in God-met-ons, die mensen voorgaat en met ons meegaat in één van ons, Jezus 

Messias. 

Wij geloven dat hij zal voltooien wat hij in mensen begonnen is: 

wij, Godsvolk wereldwijd en hij, God-met-ons voorgoed. 

Amen. 

 

Kinderen komen terug en vertellen wat zij gedaan hebben. 

Voorbede:  Acclamatie: Gij zijt gij 

Lieve God, 

 Soms blijft onze liefde voor de ander beperkt. We zijn moe, lui of ongeïnteresseerd. Wil je ons juist 

op deze momenten de kracht en moed geven door te gaan en niet te stoppen jouw liefdevolle 

voorbeeld te volgen. 

In onze wereld is zoveel liefdeloosheid. Mensen worden uitgebuit, mishandeld of op andere wijze 

tekort gedaan. Geef toch uw zorg en wijsheid aan allen die hiervoor verantwoordelijkheid dragen 

opdat ook zij liefdevoller naar mensen omzien. 

Om ons heen en ver weg, zijn er ook mensen die geen liefde kunnen geven. 

Ze zijn eerder in hun leven beschadigd in niet ontvangen liefde, bijvoorbeeld als kind. 

We bidden voor hen, opdat zij kleine momenten gaan ervaren waarin ook zij liefde durven te geven. 

 

Voor alle ouders die met zoveel liefde hun kinderen hebben grootgebracht en die het contact met 

hen, om welke reden dan ook, toch moeten missen 

Lieve God, 

Juist vandaag gedenken we alle mensen die ons hun liefde hebben gegeven. Soms heel even, soms 

een leven lang. In het bijzonder denken wij aan onze ouders en grootouders. Ook bidden we hier 

voor de intenties geschreven in ons intentieboek……. 

Intenties van mensen uit de kerk…… 

Gij zijt gij 
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Gezongen Onze vader 

Brood voor onderweg: 

Allen 

In de geest van uw liefde zijn we hier samen, 

als vrienden aan één tafel om u te danken 

voor alles wat groeit en bloeit, 

 voor de wereld waarop wij wonen. 

Dat u een moeder en een vader wilt zijn  

voor grote en kleine mensen, dat u ons roept om goed te zijn, 

om brood in liefde te delen met elkaar, dat u ons samen  

brengt, tot verbondenheid met iedereen. 

Draag ons hiertoe, zodat we ook anderen kunnen dragen, in onvoorwaardelijke liefde nu, straks en 

ooit. 

Voorganger 

Lieve God, in liefde verbonden met elkaar delen we het brood voor onderweg. 

Doorgeven van de broodmandjes. 

 

Slotgebed: 

Allen 

Lieve God, draag ons in dit leven, waarin wij er willen zijn voor elkaar. 

Licht ons bij op die momenten waarop liefde lijkt te ontbreken. 

Beadem ons als we uw liefdevolle inspiratie nodig hebben. 

Zie ons, in al onze worstelingen om uw voorbeeld te volgen 

 

Wegzending 

Slotlied: Uit vuur en ijzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


