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Oasemoment  'Bemin je naaste zoals jezelf' 
Emmaüsparochie   -   donderdag 23 oktober 2014 

 
 
Bezinning 
 
Waar mensen zich toewenden naar elkaar  
en ervan afzien om over elkaar 
macht uit te oefenen, 
daar kan iets van God gebeuren. 
 
Waar mensen elkaar gaan herkennen  
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten, 
daar kan het Koninkrijk van God komen. 
 
Waar mensen van elkaar willen weten 
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen, 
maar onmachtig zijn om alle pijn te voorkomen of te helen, 
daar kan iets van God gebeuren. 
 
God komt nooit met vertoon van macht, 
maar in de ogen van zwakken en weerlozen 
zie je het licht van zijn gelaat. 
 
(Carlos Desoete) 
 
Korte stilte 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het evangelie volgens Mattheüs. 
 
Op een dag gaat één van de farizeeën naar Jezus.  
Hij is een wetgeleerde,  
iemand die de wetten van de joden bestudeert  
en er veel over weet.  
Hij vraagt aan Jezus om Hem te testen:  
‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet?’  
Jezus antwoordt:  
‘Hou van God  
met heel uw hart en met heel uw ziel  
en met heel uw verstand.  
Dat is het belangrijkste gebod.  
Het tweede is daaraan gelijk:  
Hou van de mensen die naast je leven als van uzelf.  
Deze twee geboden zijn de ruggengraat  
van alles wat in de bijbel staat.’ 
 
(Mt. 22, 34-40 - www.bijbelin1000seconden.be) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Liefhebben en geliefd worden:  
het blijft een wonder, God, een geschenk. 
En toch… liefde is tegelijk ook een werkwoord. 
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Je kunt niet enkel op papier liefhebben. 
Elke liefde vraagt om zichtbaar en voelbaar gemaakt te worden. 
Leer mij daarom van U en van mijn naaste te houden,  
met heel mijn hart. 
En geef mij de durf en het enthousiasme om,  
net als Jezus,  
die spoorweg van liefde verder te trekken. 
 
Hoe probeer jij van God en van je naaste te houden? 
Kan je dat volhouden, 
ook wanneer medemensen je gekwetst of ontgoocheld hebben, 
of wanneer je je door God in de steek gelaten voelt? 
Wie heeft jou, door zijn of haar manier van leven, 
die twee sporen van liefde laten ontdekken? 
Durf je heel je leven op die sporen uitbouwen? 
Sporen van vriendschap en liefde… 
 
 (naar http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Iedere mens stelt zich de vraag: wat is liefde? wat is echte liefde? 
Omdat zijn levensgeluk afhangt van het soort liefde  
dat hij kent, beleeft of ervaart. 
Echte liefde heeft te maken met 'gave' en 'overgave', 
met de diepe vreugde van het 'gegeven zijn' voor de ander, 
van het 'hart hebben' voor de ander, met tederheid en zachtheid, 
met vriendelijkheid en vergevingsgezindheid, 
met het afstand doen van macht en bezit en van geweld 
en eigenlijk met het afstand doen van jezelf. 
 
(naar Phil Bosmans, Menslief, ik wens je vrede en alle goeds) 
 
Stilte 
 
Bijbeltekst 
 
Misschien heeft niemand zo raak geschreven  
over wat liefde is 
als Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs. 
 
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen  
- had ik de liefde niet,  
ik zou niet meer zijn 
dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 
Al had ik de gave om te profeteren 
en doorgrondde ik alle geheimen, 
al bezat ik alle kennis 
en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen 
- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
Al verkocht ik mijn bezittingen  
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, 
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn 
- had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 
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De liefde is geduldig en vol goedheid. 
De liefde kent geen afgunst, 
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, 
ze laat zich niet boos maken 
en rekent het kwaad niet aan, 
ze verheugt zich niet over het onrecht 
maar vindt vreugde in de waarheid. 
Alle verdraagt ze,  
alles gelooft ze, 
alles hoopt ze,  
in alles volhardt ze. 
 
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. 
Maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
(1 Kor, 13, 1-7, 13 - De Nieuwe Bijbelvertaling) 
 
Muziek 
 
Bezinning 
 
Wie is mijn naaste, God? 
Het klinkt als een uitvlucht om niet lief te hebben  
en als een verontschuldiging 
omdat ik mensen laat sterven in eenzaamheid en verdriet. 
Want de eigenlijke vraag is niet wie mijn naaste is, 
maar wel of ik de naaste wil zijn 
van mijn medemens. 
 
(http://thomas.theo.kuleuven.be/pastoraal/vieringen) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Liefhebben begint met verwondering, 
de wonderen van liefde om je heen leren zien: 
de warmte die mensen besteden 
aan zieken en bejaarden, 
het geduld en de tederheid 
van ouders voor hun kinderen, 
het gebaar van de hand over het hart, 
het vergeven en vergeten. 
 
Liefhebben is wanhoop weigeren, 
niet meehuilen met de wolven in het bos, 
wel geloven in toekomst voor onze aarde, 
wel blijven zeggen en zingen 
dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld. 
 
Liefhebben is tevreden zijn met het kleine begin, 
geloven in het mosterdzaadje, 
de druppel op de gloeiende plaat, 
beginnen waar je leeft, 
breken en delen met wie  
vandaag je naaste is. 
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(Kees Pannekoek) 
 
Stilte 
 
Bezinning en voorbeden 
 
Van mensen houden is: 
anderen vrij laten 
hun eigen weg te gaan. 
Maar van mensen houden is ook: 
durven voorgaan 
als iemand geen weg meer weet. 
 
Voorzanger zet na korte pauze in: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Van God houden is: 
jezelf over durven geven 
aan een groter geheel. 
Maar van God houden is ook: 
durven ingrijpen 
waar dit noodzakelijk is. 
 
Allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Van jezelf houden is: 
naar buiten gaan, naar anderen 
om gezien, genoemd te worden. 
Maar van jezelf houden is ook: 
binnen blijven 
om bij jezelf en tot rust te komen. 
 
Allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
Van God houden is 
zwijgend stilstaan  
bij het wonder van het leven. 
Maar van God houden is ook: 
tieren en vloeken 
bij het onrecht dat gebeurt. 
 
Allen: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
 
(Marcel Zagers) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Liefde ligt voor de hand.  
Dat wil zeggen, mededeelzaamheid ligt voor de hand. 
Want dàt is liefde toch wel bij uitstek: 
een kwestie van mededeelzaamheid. 
Liefhebben betekent: 
niet stil blijven staan bij jezelf, 
maar op weg gaan naar die andere mens. 
Hem spontaan onthalen op het beste wat je hebt. 
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Hem verrassen met je aandacht, je warmte, je tederheid. 
Jezélf aan hem cadeau doen. 
Je zonder reserves aan hem uitleveren. 
 
Liefhebben is: royaal leven. 
In grote gulheid deel je jezelf uit. 
En het kan maar niet op. 
Je bent onuitputtelijk. 
Je wordt niet armer, maar rijker. 
Mét dat je je aan die ander verliest, 
vind je jezelf. 
Je identiteit komt steeds vaster te staan. 
 
Mededeelzaamheid. 
Het is maar een woord 
en je kunt het fenomeen liefde ook anders omschrijven. 
Maar duidt het in al z'n eenvoud en openheid 
niet treffend de essentie van de liefde aan? 
Dit woord drukt een bepaalde mentaliteit uit. 
Het getuigt van een hartverwarmende, oermenselijke intentie. 
Je ziet iemand vòòr je 
die niet opgaat in zichzélf (en verdort in zichzelf), 
maar opgaat en openbloeit in die andere mens. 
Iemand, 
die doelbewust de cirkel van z'n eigen bestaan doorbreekt 
en met handen vol goede gaven  
de tocht naar de overkant onderneemt. 
 
(Hans Bouma,  Zo menselijk als je bent) 
 
Muziek 
 
Gezamenlijk gebed 
 
Lector: 
Bidden we nu samen: 
 
Allen: 
Heer, 
Wil mij ogen geven, die zien waar en wanneer 
mensen in nood zijn. 
Wil mij oren geven, die met  liefdevolle aandacht 
luisteren naar het levensverhaal  
van armen en kleinen. 
Wil mij een mond geven  
waarmee ik woorden van troost kan spreken. 
Wil mij handen geven die uw vriendschap 
voelbaar maken voor anderen. 
En voeten die wegen van vrede gaan. 
En vooral:  
wil mij een hart geven dat durft beminnen 
en dat van elk stukje aarde  
een stukje hemel  probeert te maken. 
Amen. 
 
(Erwin Roosen) 
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Stilte 
 
Afsluiting  
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn 
en het mee met elk van ons stil wou maken in uw hart. 
 
Het volgend Oasemoment is op donderdag 27 november. 
 
We zullen dan opnieuw het evangelie  
van de zondagsmis verkennen. 
 
Goeienavond nog. 
De vrede van de Heer zij met u,  
en met allen die u dierbaar zijn.  


