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Het testament van Jezus:  
“Heb elkander lief zoals ik jullie heb liefgehad!” 
 

Welkom 

A Gezegend ieder woord dat kracht geeft en bezielt. 
Gezegend ieder van u, om wie je bent, 
om wat ons samenbrengt, 
in naam van wie wij noemen: 
Vader-Moeder, Zoon en heilige Geest. 
 
Lied: Gegroet het lieve leven (uit Land van Belofte, t. Jan van Opbergen; m. Jan-Willem van de Velde) 
 
Gegroet het lieve leven 
al wat geboren is 
en wie het heeft gegeven 
een menselijk gezicht 
  
Gegroet de lieve aarde 
die onze voeten draagt 
onschatbaar is haar waarde 
zij voedt ons ongevraagd 
  
Gegroet de zonnestralen 
onmisbaar licht en vuur 
die ons uit ontij halen 
uit nachten koud en guur 
  
Gegroet het bruisend water 
steeds onderweg naar zee 
Het zingt voor nu en later: 
wie stroomt er met mij mee 
  
Gegroet het lieve leven 
uit water grond en licht 
en wie eraan wil geven 
een menselijk gezicht. 
 

Lucas vertelt in het boek Handelingen over de reis van Paulus en Barnabas in Klein-Azië. Omdat 
de meeste joden hun boodschap niet aanvaardden, begonnen ze niet-joden aan te spreken. Bij 
hen vonden ze een luisterend oor, zodat er veel christen wilden worden. Voor Paulus en Barnabas 
werd het duidelijk dat de boodschap van Jezus universeel is, voor ieder mens bedoeld. 
 
L Eerste lezing: Handelingen 14, 21-27: Paulus en Barnabas in Klein-Azië  
Paulus en Barnabas brachten de blijde boodschap in de stad Derbe. Vele mensen wilden leerling 
worden. Daarna gingen ze terug naar Antiochië in Pisidië, waar ze de leerlingen moed inspraken 
en aanporden om te blijven geloven. Ze zeiden ook: 'Jullie zullen door veel ellende heen moeten 
om het rijk van God binnen te gaan.' In iedere gemeente stelden ze verantwoordelijken aan.  
 
Daarna kwamen Paulus en Barnabas in Pamfylië. Ze predikten in Perge en reisden daarna door 
naar Attalia aan de kust. Daar namen ze de boot naar Antiochië, de stad waar ze eerder de 
opdracht kregen voor het werk dat ze intussen deden. Bij hun aankomst riepen ze de christenen 
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van Antiochië bijeen en vertelden hun wat God met hen gedaan had, en ook dat Hij voor de 
heidenen de deur naar het geloof had geopend. 
 
 
Luisterlied: Hemel (Bart PEETERS) track 12 
 
Je vindt er geen maagden. Geen lepels van goud.  
Die heilige geschriften Zijn verwarrend en oud.  
Er staat niet geschreven, Dat elke zot  
Mag misbruiken en moorden In de naam van God.  
 
Want God is liefde, En zeker geen haat.  
Geen reden voor misbruik, Of een nepkalifaat.  
Het staat in de Bijbel En in de Koran:  
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan ...  
 
Gegoochel met onzin, Verdeel en heers.  
De geschiedenis herhaalt zich, Maar we zijn hardleers.  
De wereld draait vierkant, En de oplossing stroef.  
Mocht de Aarde ogen hebben, Stonden ze nu droef.  
 
Want God is liefde, En zeker geen haat.  
Geen reden voor misbruik, Of een nepkalifaat.  
Het staat in de Bijbel En in de Koran:  
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan,  
Zonder liefde kan de hemel niet bestaan ...  
 

2e lezing Johannes droomt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
L Apokalyps 21, 1-5a: Ik maak alles nieuw 
 
Een hoopvol vooruitzicht voor al wie moeilijke tijden meemaakt.  
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen,  
en ook de zee was er niet meer.  
Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen,  
het nieuwe Jeruzalem.  
Die stad kwam bij God vandaan.  
Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom.  
Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei:  
‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen.  
De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn.  
Hij zal al hun tranen drogen.  
Niemand zal meer sterven en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger 
is verdwenen.’  
God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ 
 
 
Tussenzang: Er is een stad voor vriend en vreemde (Jerusalaim) 
 
Er is een stad voor vriend en vreemde, 
diep in het bloemendal. 
Er is een mens die roept om vrede, 
die mens roept overal. 
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Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig thuis, 
Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis. 
Er is een huis om in te wonen, 
voorbij het dodendal. 
Voor ballingen een onderkomen, 
Zij roepen overal. 
 
Er is een tafel om te eten, 
voorbij het niemandsland. 
Er is een volk dat wordt vergeten, 
dat volk roept overal. 
 
Er is een wereld zonder grenzen, 
zo groot als het heelal. 
Er is een hemel voor de mensen 
Dat hoor je overal 
 

L Evangelie: Johannes 13, 31-33a.34-35  
Toen Judas weg was, zei Jezus: ‘Nu krijgt de Mensenzoon de hoogste eer. En door hem krijgt God alle 
eer. Daarom zal God de plaats naast zich in de hemel aan de Mensenzoon geven. Dat zal snel gebeuren. 
Lieve vrienden, ik zal nog maar kort bij jullie zijn.  Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie 
moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.’ 
 
Lied: Woorden als stuifmeel (uit “Wie anders zou de hemel dragen, K. Gelaude, A. Malfliet) 
REFR.  Spreek, opdat woorden zich ontvouwen 
Steek op wind. Voer ze mee als stuifmeel voor de ziel. 
 
1 - Wij zochten Hem in wat wij van Hem zagen. 
Verweesd en haast verloren in nevels van gemis. En toch. 
Refr. 
2 - Wij stonden op maar liepen onder wolken. 
Verblind door eigen dromen, onwennig in de tijd. En toch. 
Refr. 
3 - Klonk niet een stem in wat wij samen brachten? 
Een vonk reeds aangestoken werd smeltvuur in ons hart. Kom Geest. 
Refr. 
4 - Wegen naar hoop, die moeten mensen banen. 
Geraakt door telkens tekens en feiten van vandaag. Kom Geest. 
Refr. 
 

Duiding  

Ik heb de titel van de viering genoemd: “Het testament van Jezus” samen met het gebod om lief te 
hebben. Dat testament is niet een geschreven document zoals we vinden bij een overlijden maar 
eerder een wens. Een wens naar ons om ons zo te gedragen tgo de medemens, de naaste. En 
wie is dat? Wie is die naaste? Wat denken we dat nu gebeurt tussen Rusland en de westerse 
wereld? 

Liefhebben en oorlog is niet direct wat we verstaan uit die syncope. Waar blijft de dialoog want is 
dialoog niet de enige weg om dit conflict op te lossen? Een gemiste kans hoorde ik vorige week op 
VRT, Rusland wou bij het westerse clubje horen maar dat werd geweigerd! Ik moet eerlijk 
bekennen dat tussen alle wereldse oorlogsretoriek, ik nog niet veel vredesmilitanten gehoord heb. 
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Prof. Goddeeris, prof geschiedenis hier in Leuven is één van hen die het Westen oproept om meer 
te doen dan oorlogstaal te gebn. Hij vernoemde Tom Sauer, een autoriteit als het rond 
kernwapens gaat. Of Ludo De Brabander van de vzw Vrede wordt ook niet uitgenodigd in 
duidingsprogramma’s. Het is alsof de vredesbeweging dood is. Wat mij zeer bedroefd is dat alle 
kritische stemmen in de marge blijven. En dat wil niet zeggen dat wij voor Poetin zijn. Helemaal 
niet. Maar ook onze mensen hier hebben recht om een meer genuanceerde versie te horen dan 
de oorlogsretoriek. 

Alle volkeren lijden rechtstreeks of onrechtstreeks onder de oorlog. In de eerste plaats Oekraïne 
maar ook de gewone mensen in Rusland. Zij zijn niet de boosdoeners.  Zij worden op alle 
mogelijke manieren in het gelid gehouden met alle manipulatie. Hoeveel slachtoffers moeten er 
nog vallen?  

Ook hier in het Westen, worden mensen getroffen. Als we denken aan de prijzen die de pan 
uitslaan rond energie maar ook basisproducten zoals brood. 

Maar hoe geraken wij er dan uit met dit gebod van Jezus: “Heb elkander lief, zoals ik u heb lief 
gehad.” Een belangrijk kenmerk van de liefde is: ze kiest niet uit. Wij kunnen niet kiezen wie onze 
naaste is.  Daarom worden we geroepen om als God te zijn.  

Gisteren hebben we met een aantal mensen de Nakba herdacht. Daartoe heeft Pax Christi 
opgeroepen om stiltecirkels te vormen om de vele slachtoffers van geweld in Israël-Palestina te 
gedenken. Ook een oorlog die reeds decennia gevoerd wordt waarbij de Palestijnen systematisch 
worden uitgesloten en geen recht op leven hebben. Ook hier in Leuven hebben we zo’n stiltecirkel 
gevormd. 

 Door de oproep van Jezus te volgen kunnen we laten zien dat wij als leerlingen van Jezus zijn. Of 
we kunnen niet anders dan lief te hebben met zon Liefde. 'Hou van elkaar, zoals Ik van jullie heb 
gehouden.' Het is aan deze liefde dat anderen kunnen zien dat wij christenen, Jezus volgen. 

 

Geloofsbelijdenis: Het is niet makkelijk om zeggen 

A. Het is niet makkelijk om zeggen: 
Ik geloof in God. Wat zeg je dan? 
Je zegt zo veel. Een mens te veel. 
Een God die mij draagt en die van mij vraagt 
te doen wat mogelijk is en nog iets meer. 
Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt: 
wees mens van hoop, ga in mijn spoor. 
Een God die mens wordt, warm en uitdagend, 
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien. 
Een God die trouw is en barmhartig 
die onmacht kent en die je omarmt. 
Ja, daar wil ik in geloven. 
Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt, 
en zegt: probeer het maar, in Gods naam.......  SAMEN. 
 
 
L voorbeden keervers (uit Wie anders zou de hemel dragen, t. Gelaude, m. Malfliet) 
Wie anders zou de hemel dragen, dan zij die van de aarde houden  
in een zachtmoedige omarming 
 
Wij bidden om de kracht van de liefde 
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Dat oorlog en geweld niet de bovenhand krijgen en dat de leiders van deze wereld de kracht van de liefde 
mogen ontdekken en ernaar handelen. 
Keervers 
  
Wij bidden om de kracht van de liefde 
Dat egoïsme niet de bovenhand haalt en dat wij steeds kiezen voor  
de kwetsbare medemens. 
Dat wij delen met mensen in nood en de kant van de vredesdialoog  
kiezen en dat geweldloosheid steeds onze leidraad mag zijn 
Keervers 
  
Wij bidden om de kracht van de liefde 
dat vrede en verzoening onze dagelijkse levenshouding wordt 
Dat wij hiervoor gehoor vinden bij allen 
die zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens en zonder oorlog.    
Keervers 
 
 
Offerlied Als je brood deelt 
Als je brood deelt deel je macht 
Als je macht deelt neem je deel 
 
Als je brood deelt deel je hart. 
Als je hart deelt komt er hoop 
 
Als je brood deelt deel je lijf. 
Als je lijf deelt word je één. 
 
Als je brood deelt deel je pijn. 
Als je pijn deelt is er trouw. 
 
Als je brood deelt word je klein. 
Als je klein wordt word je sterk. 
 
Als je brood deelt wordt het licht. 
Als het licht wordt komt het goed. 
 
Als je brood deelt word je brood. 
Als je brood wordt word je mens. 
 

Tafelgebed (uit UP nr 136. t. Oosterhuis, m. Oomen)  
VG Gij die geroepen hebt 'licht' 
en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen 
tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt 'o mens' 
en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 
dat ik nog leef. 
 
Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
L Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 
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flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
 
Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
L Voor allen die gekruisigd worden, 
wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien, 
voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn 
in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden: 
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, 
liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
 
Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 
VG Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 
ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt 
dat onze ziel vervult; 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons opengaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid, 
zie het niet langer aan 
dat her en der in deze wereld 
mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden 
en elkaar het licht ontroven. 
 
Zoals een hert reikhalst naar levend water, 
doe ons zo verlangen naar de dag 
dat wij, nu nog verdeelde mensen, 
in uw stad verzameld zijn, 
in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 
Allen 
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
 

Onze Vader die in het diepste van uw mensen zijt 
 
Communie 
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Heb elkander lief, zoals ik jullie heb liefgehad, dat is de wens van Jezus. 
Delen wij dan het brood en de wijn met elkaar als teken dat wij Jezus in woord en daad willen volgen. 
 

Slotlied: Krijgen 
Wij krijgen weer woord, weer vuur en weer moed, 
wij krijgen weer oog, weer zicht hoe het moet, 
wij krijgen weer stem, weer oor en weer kracht, 
wij krijgen weer licht, weer ziel en die lacht. 
 
Wij krijgen weer grond, weer brood en weer recht, 
wij krijgen weer naam, weer geest en die vecht, 
die vecht om behoud die weerbaar wil zijn 
die ademt geluk die krijg je niet klein. 
 
En al wat je bent, je geeft en je doet, 
vergeet niet het is gekregen tegoed, 
het brood en de hand de lamp en de voet 
die goed ermee doet die goed doen ontmoet. 
 

 
Zegen 

Voor wie zoeken in de stilte 
naar een vuur voor hart en handen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie zingen op Gods adem 
van de hoop die niet zal doven: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie roepen om vrede, 
van gerechtigheid dromen: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven: 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 

15 mei 2022  lezingen uit de Bijbel in duizend seconden Copyright: C. Leterme Lector: Lut 
 Zang: Lieve; Organist: Jos 
 Voorganger:Majo 
 Met dank voor wederwoord Hermien 
 en nalezen Rita 

 
 

Mededelingen: 

Volgende vieringen OLH Hemelvaart do 26/5 en Pinksteren 5/6 

 

 


