
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. 

Zoals ik jullie heb liefgehad, 

Zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. 
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Openingsgebed           
Jos Brink 
 

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt, 
aan Hem die door ons genoemd mag worden: Vader, 
dragen wij in eerbied dit samenzijn op. 
 
Wij delen brood, wij delen wijn, 
en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de Vader, 
de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 
 

Lied: Om liefde gaan wij een leven    
Huub Oosterhuis / Herman Rouw 
 

Om liefde gaan wij een leven, 
zeilen wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel, 
om liefde gaan wij een leven 
met licht en met donker mee. 
Vogeltje van de bergen 
wat zwoeg je dapper voort ? 
Om wat ik uit de verte 
van liefde heb gehoord. 
 
Om liefde gaan wij een leven, 
graven diep in de nacht, 
kruipen wij onder de hemel 
om liefde gaan wij een leven 
om weten en stille kracht. 
Mensje, één van de velen 
waar snelt je voetstap heen ? 
Waar is te vinden dat ene 
daar snellen mijn voeten heen. 
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Om iemand gaan wij een leven, 
wagen wij dood na dood, 
zwerven de verste wegen 
om jou, op hoop van zegen, 
mijn liefde, mijn reisgenoot. 
Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemelsblauw, 
om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 
 
 

Welkom  
 

 

Gebed om inzicht                                     
Jos Brink 
 

God maak mij tot een werktuig van uw vrede, 
zodat ik liefde verspreid waar mensen elkaar haten, 
dat ik vergeef waar mensen elkaar beledigen, 
dat ik verenig waar mensen strijden. 
 
Dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst, 
dat ik uw licht ontsteek waar duisternis heerst, 
dat ik vreugde breng waar verdriet woont. 
 
God laat mij ernaar streven, 
niet dat ik gerustgesteld word, maar dat ik de ander versta, 
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb. 
 
Want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, die wordt vergeven. 
 
God, geef ons kracht 
Amen. 
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Lied: Vroeg in de morgen   
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
 
Jij bent niet die wij dachten.  
Uit het vuur riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: "Ik zal er zijn". 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, op stilte leek die 
naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?), 
om wat op vrijheid leek, 
omdat het moest en blijven niet meer kon, 
 
zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om jou - 
om liefde over alle grenzen heen. 
 
Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem.  
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 
Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 
Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 
Die strompelen tot waar ? Tot waar jij bent, 
in rusten aan de bron, 
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 
 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: "Ik zal er zijn". 
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Psalm 23 De HERE is mijn herder  
 
1  Een psalm van David.  

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
2  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;  

Hij voert mij aan rustige wateren;  
3  Hij verkwikt mijn ziel.  

Hij leidt mij in de rechte sporen  
om zijns naams wil.  

4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,  
ik vrees geen kwaad,  
want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.  

5  Gij richt voor mij een dis aan  
voor de ogen van wie mij benauwen;  
Gij zalft mijn hoofd met olie,  
mijn beker vloeit over.  

6  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des HEREN verblijven  
tot in lengte van dagen. 

 
 

Lied: Altijd aanwezige              
Simone Huisman / Tom Löwenthal 
 

Altijd Aanwezige, 
cirkel en kern van mijn leven, 
Jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde 
nodig mij uit 
om binnen te gaan. 
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Lezing uit 1 Johannes 
 

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de 
liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en 
kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.   
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als 
we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle 
werkelijkheid geworden.  
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft 
laten delen in zijn Geest. En we hebben zelf gezien waarvan we nu 
getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de 
wereld. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop.  
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.  
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
 

 
Overweging 
 
 
Finale 
 
 
Lied: Voor de zevende dag          
Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
 

(1.koor   2.allen) 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat.  
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Geloofsbelijdenis       
Leo Tolstoj 
 

Ik geloof in God, 
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 
Ik geloof dat God in mij is, 
en dat ik ben in Hem. 
 
Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 
bestaat in het volbrengen van Gods wil. 
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 
ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 
Ik geloof dat God wil 
dat alle mensen van hun naasten houden 
en zo met anderen omgaan 
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 
 
Ik geloof dat de reden waarom wij leven 
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde 
de grootste kracht is 
om het Rijk van God te vestigen op aarde, 
dan zal er een nieuwe ordening zijn 
waarin menselijkheid, waarachtigheid en 
solidariteit zullen heersen. Amen. 
 
 

Intermezzo, collecte 
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Dienst van de Tafel 
 
 

Lied: Tafelgebed    
Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers                 
 
A:  Gij die weet wat in mensen omgaat 
     aan hoop en twijfel, domheid,  
     drift, plezier, onzekerheid. 
 
Vz: Gij die ons denken peilt  
     en ieder woord naar waarheid schat, 
      en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 
 
K:  Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart; 
     op elk van ons houdt Gij uw oog gericht; 
     en niemand of hij heeft een naam bij U, 
 
Vz: en niemand valt of hij valt in uw handen, 
     en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
 
A:  Maar nooit heeft iemand U gezien. 
     In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 
     En diep in de aarde klinkt uw stem niet; 
     en ook uit de hoogte niet, 
 
Vz: en niemand die de dood is ingegaan, 
     keerde ooit terug om ons van U te groeten. 
 
A:  Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd. 
     Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
     Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
K:  Maar soms herinneren wij ons een naam, 
     een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
     over een mens die vol was van uw kracht, 
     Jezus van Nazareth, een jodenman; 
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A:  in hem zou uw genade zijn verschenen, 
     uw mildheid en uw trouw; in hem zou voorgoed, 
     aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 
     weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
 
Vz: (**) Hij was, zoals wij zouden willen zijn: 
     een mens van god, een vriend, een licht, 
     een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
     en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven; 
 
A:  die in de laatste nacht dat hij nog leefde, 
     het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
     en heeft gezegd: “neemt, eet, dit is mijn lichaam, 
     zo zult gij doen tot mijn gedachtenis.” 
     Toen nam hij ook de beker, en hij zei: 
     “Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed, 
     dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 
     Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij.” 
 
Vz: Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood, 
     en breken het voor elkaar: 
K:  om goed te weten wat ons te wachten staat, 
     als wij léven, hem achterna. 
 
(herhalen vanaf  (**) "Hij was, zoals wij zouden willen zijn") 
 
A:  Als Gij hem hebt gered van de dood, 
     God, als hij dood en begraven, toch leeft bij U, 
     redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
     haal ook ons door de dood heen, nu 
     en maak ons nieuw, want waarom híj wél,  
     en waarom wij niet? 
     Wij zijn toch ook mensen. 
 
 

Nodiging, breken en delen 
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Lied: Die om mij smeekt        
Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal 
 

Refrein  (1. koor   2. allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte, 
over uw drempel. 
Die de sluier van mijn angst niet scheurde, 
maar optilde. 
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,  
dat ik wilde. 
 
Refrein (1. koor,  2. allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Ooit door geruchten over U geknecht. 
Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U. 
 
Refrein (1. koor,  2/3 allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 

Gebed 
 
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. 



  

 - 14 - 

Absoute 
 
 
Zegenbede 
 
 

Slotlied: Lied van de opstanding      
H.Oosterhuis / A.Oomen 
 

De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen,  
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
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