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Liturgie voor de oecumenische viering 
op 15 januari 2023 in de Karmelkerk te 
Aalsmeer om 9.30 uur 
 
Voorbereid met de liturgiegroep van de 
Raad van Kerken in Aalsmeer. 
m.m.v.: Karmelkoor  

Adriaan van Lunenburg (dirigent)  
Nico van Geijlswijk  (organist) 

 

Thema: Het goede leren doen 
 
Beste lezer 
In de nu volgende tekst leest u zinnen geschikt gemaakt voor een voordracht, dus geen column of 
leestekst. 
 
Samenzang: Vol van verwachting zijn wij gekomen 
 
Welkom en begroeting (John)  
Welkom 
Goede morgen 
We hebben een viering in het kader van  
- Een hele mond vol: - 
de week - van Gebed - voor eenheid. 
 
Vandaar ook  
een oecumenische viering 
kerken die geen eenheid vormen 
vormen vandaag even een eenheid 
zo gescheiden  
als ze zijn. 
 
Want het is dan wel een diepste verlangen  
die eenheid 
maar er staat iets in de weg. 
 
Iets van eigenheid 
zijn wij dat zelf - die in de weg staan? 
Of is het die ander - die zo anders is - die in de weg staat? 
 
Vandaar dat we er  
gezamenlijk om bidden 
Maar wat is dat voor bidden? 
Annexatie?  
Die ander moet zich onderwerpen aan onze manieren 
of is het een gebed om openheid bij ons zelf? 
Een gastvrijheid naar de ander  
Zodat we die ander mooi anders gaan vinden  
 
Kortom we hebben een bijzonder onderwerp vanochtend 
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Een onderwerp dat ons  
iets wil laten uitzoeken. 
 
Het thema van deze gebedsweek is dit jaar: 
Doe goed en zoek .... recht 
 
Laten we ons in een korte stilte voorbereiden 
op deze samenkomst en dit onderwerp. 
 
Stil Gebed 
 
Bemoediging en groet: (John) 
 
Lied: Lied om ontferming  GVL 542 (m.5) 
 
Gebed voor de opening van de schrift (Anita) 
 
Oude woorden in een nieuwe tijd. 
U spreekt door alle eeuwen, tot alle eeuwen, 
door mensen en tot alle mensen. 
Mensen zoekend en schrijvend met woorden 
vonden u en schreven daarover. 
Oude woorden, nieuwe woorden, wij danken u 
dat zij ook ons kunnen bemoedigen. 
Amen 
 
Wat gaan we lezen (John) 
 
In onze zoektocht naar eenheid 
Gaan we lezen over de naaste. 
En welk verhaal kun je dan beter hebben  
dan dat van de Barmhartige Samaritaan. 
 
Een verhaaltje naar aanleiding van de vraag 
Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen. 
Nu denken mensen van vandaag bij het eeuwige leven 
aan het hiernamaals 
maar eeuwigheid in die tijd was vooral de vraag 
naar een zinvol leven. Iets in het nu.  
Iets dat je gein geeft in dit leven. 
 
En daarom kozen we ook voor psalm 103 
 
Over de God van de Ganan van de genade 
 
In het Hebreeuwse woord ganan 
kun je op twee manieren vertalen 
met genade 
en met gein 
 
Nu kom ik uit Amsterdam 
en daarom kies ik voor gein 
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Zoals een vader met gein naar zijn kinderen kijkt  
zo kijkt god naar zijn mensen 
 
En dat klinkt een beetje mee in 
psalm 103 
 
Eerste lezing: Psalm 103: 6 t/m 14    NBV21 (Mariska) 
 
Lied: Psalm 103  1 GVL blz.172 refrein Liedboek 291c  
          (Vijftig Psalmen / m. B.Huijbers) 
Refrein allen:  
Onze hulp is de naam van de Heer  
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.  
 
Inleiding op de evangelielezing: (John)  
 
Onze volgende lezing is 
over het liefdes gebod 
En de Schriftgeleerde - niet Jezus - 
noemt dat gebod. 
Zo rond 110 voor christus waren er twee stromingen 
een stroming die de wet heel precies volgde 
en een stroming van het liefdes gebod: 
Heb God lief boven al en je naaste als jezelf. 
 
En wie is je naaste dan? 
En dan komt het verhaal 
van de Barmhartige Samaritaan 
En omdat we het over eenheid gaan hebben 
zet ik het op scherp: 
 
Aan het slot vraagt Jezus 
Wie is de naaste van de gewonde man 
en dan zijn het er niet drie naasten 
maar is het er slechts een. 
En wel diegene van wie je het niet verwacht 
 
Evangelielezing:  Lucas 10,25 - 37 NBV (Wilma) 
 
Lied: Wie oren om te horen heeft L.B. nr. 320  couplet 3+4+5 
 
Overweging: (John) 
Gemeente van Jezus Christus 
Vandaag staan we dus stil bij die eenheid 
net nu de sire campagne van start is 
die laat weten dat 
 
Zo'n 1,4 miljoen Nederlanders  
contact verbraken met  
vrienden, familie en collega’s  
vanwege meningsverschillen over  
'gevoelige' onderwerpen zoals  



4 
 

immigratie, stikstof, corona, het klimaat of Zwarte Piet. 
 
Vroeger polariseerden we vanuit uit onze zuil 
of onze kerkelijke zuil 
tegenwoordig vanuit onze bubbel en onze identiteit 
Ook voor polarisatie hebben we de kerk niet meer nodig. 
 
En de slogan - van de Sire campagne is: 
"Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt", 
 
en ze geven ons dan 12 
manieren om elkaar niet te verliezen. 
Nu, die zult u de volgende weken  
vaak genoeg horen. 
Daar ga ik dus niet op door. 
 
Maar dus ook bij die Sire campagne is het doel 
de eenheid te bewaren en hoe doe je dat?? 
 
Ik ga met u kijken naar onze lezing 
En die begint met een polariserende zin 
 
Een Schriftgeleerde wil Jezus  
op de proef stellen 
En even later lezen we dat  
hij zijn gelijk wilde halen. 
In andere vertalingen staat dat hij zich wilde rechtvaardigen. 
 
Nu dat is dus niet zoeken naar de eenheid 
maar het is je eigen gelijk willen hebben. 
Ten koste van die ander 
 
En het aardige is dat Jezus het toch niet  
tot een breuk laat komen. 
En dat is vooral omdat Jezus  
de Schriftgeleerde laat uitspreken 
en hij goed luistert 
naar de visie van die Schriftgeleerde. 
 
En hoewel de Schriftgeleerde hem 
op de proef wil stellen en zijn gelijk wil hebben 
lopen de emoties niet hoog op 
 
Die emoties zouden wel hoog opgelopen zijn 
wanneer Jezus had gezegd:  
Jij wil mij op de proef stellen he? Een oordeel over mij vellen. 
Of jij wil jouw gelijk hebben he? Beter zijn dan ik? 
 
want met dergelijke opmerkingen kom je aan iemands persoonlijkheid 
of aan iemands identiteit 
en daarmee plaats je iemand in een  
hok. 
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Het hok dat heet: jij bent er zo een 
en als je dat doet gaat die ander zich  
daar aan ontworstelen en naar gedragen. 
 
In mijn gemeente in Zandvoort 
heb ik een Joodse meneer 
En die vertelde mij - hij is dik in de 90 - 
voor de oorlog was ik geen Jood 
maar in de oorlog werd ik ingedeeld als Jood. 
 
Ik werd jood gemaakt  
En moest ik mij - als Jood - gaan gedragen en verdedigen 
om te overleven. 
 
En dat is eigenlijk van alle tijden 
denk aan etnische conflicten 
Volken wonen als eenheid bij elkaar 
en door een conflict worden ze twee rassen 
in het zelfde land. 
Die elkaars vijanden zijn  
door beeldvorming en geschiedenis 
en zich moeten ontworstelen  
aan de beeldvorming. 
 
Beeldvorming  
Jij bent “er zo een” of “van dat ras” “jij hoort bij die groep” 
dat doet wat met mensen 
De bijbel zegt ook: 
maak je geen beeld  
noch van God 
noch van mensen en dingen 
Tegenwoordig zouden we zeggen: heb respect 
 
Re spect komt van  
re - opnieuw of wederom 
spectare kijken 
Kijk er nog is eens naar en schort je oordeel op 
schort je beeldvorming op 
 
Nu Jezus toont respect en  
interesse in de vraag van de man 
en speelt niet op de man 
 
en wanneer de man zijn gelijk wil hebben 
komt Jezus met een verhaaltje  
 
vol met  
figuren die ons uitnodigen een beeld te vormen 
een beeld  
dat we ook wij weer moeten laten varen 
de goeden zijn niet echt goed  
en de verkeerden zijn niet echt verkeerd. 
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Bij die priester en de leviet 
worden vaak redenen gegeven waarom ze voorbijgaan  
aan de gewonde man. 
En ik kan ook redenen bedenken waarom 
wij vandaag voorbij zouden gaan  
aan de gewonde man 
 
Een van de redenen is  
blaming the victem 
Het slachtoffer verwijten; 
Waarom ging die beroofde man 
met onvoldoende bescherming 
en waardvolle zaken 
langs die weg? 
 
Is het niet zijn eigen domheid 
die de oorzaak is? 
en moet ik daarvoor opdraaien? 
 
Tegenwoordig moeten mensen  
zelfredzaam zijn 
en ook dat ideaal - van zelfredzaamheid - 
kan beeldvorming zijn 
die niet leidt tot eenheid 
 
Maar de Samaritaan - uit ons verhaal - 
vormt zich geen beeld maar laat zich raken 
door het leed dat hij ziet 
en zo door die barmhartigheid 
wordt die Samaritaan  
de naaste van die gewonde man. 
 
En die andere twee  
de priester en de leviet? 
die onbarmhartig zijn? 
Die worden geen naasten 
 
Dus niet iedereen wordt de naaste 
van de gewonde man 
maar die ene die barmhartig is wordt dat wel 
 
Nu heb die naaste lief als jezelf 
en natuurlijk niet  
meer dan je zelf maar als jezelf.  
Vertil je niet. 
 
En dan komt de oproep:  
van Jezus aan het slot: wees barmhartig. 
 
De moraal van dit verhaal is  
niet iedereen is je naaste 
maar jij kunt wel voor iedereen barmhartig zijn 
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Ook voor mensen in andere  
bubbels, zuilen of kerkgenootschappen of religies 
door ze niet te identificeren met die groepen 
een beeld van ze te maken 
maar ze als mens - als individu - te respecteren 
 
En die ander te gunnen dat die ander 
anders is. 
En dat die ander ook de ruimte nodig heeft 
om te zijn  
wie die is 
 
Wij mensen willen graag close zijn 
Maar je kunt ook zo close zijn  
dat je de ruimte niet meer hebt 
om jezelf te zijn 
 
Barmhartig ben je 
wanneer je elkaar de ruimte geeft en gunt 
die er nodig is om te zijn wie die is 
 
Hier zou ik graag amen hebben willen zeggen. 
Maar er is iets wat mij van de barmhartigheid afhoud 
Mijn kwetsbaarheid houd mij van de barmhartigheid af. 
 
De angst voor de denkbeelden van die ander. 
Ik ben bang dat ze mij iets ontnemen  
Over mijn grenzen gaan 
 
En daarom zou ik graag die angst bespreekbaar willen maken 
Zouden we die angst aan elkaar durven tonen? 
En dan barmhartig kunnen zijn? 
Voor elkaars kwetsbaarheid 
 
Waar liggen onze angstgrenzen die we  
bewaken 
En waar we onze barmhartigheid  
niet tonen  
laten we daar over nadenken 
 
Amen 
 
Lied koor: Wij zijn het lichaam (m.232) 
                  (t. Andries Govaart / m. John Bell) 
 
Voorbeden: (Henriëtte leest-)  
 
Vader in de hemel 
Wij bidden u om eenheid 
Een eenheid die ook  
recht doet aan onze verscheidenheid 
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Leer ons om te gaan met verschillen, 
geef ons oog voor  
de schoonheid van de veelkleurigheid 
en help ons om,  
niet in elkaars vaarwater te gaan zitten. 
 
Vader wij bidden u om openheid;  
Openheid voor de noden die er zijn. 
En geef ons dan de moed om  
in die noden barmhartig te zijn. 
 
Verlos ons van de angst om te geven 
Verlos ons van de angst om gastvrij te zijn 
 
Misintenties 
 
Hoor ons stil gebed 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden. 
Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Vredeswens: (John) 
 
Elkaar de ruimte geven 
om in vrede te leven 
is de bases van de vrede 
 
Als we ruimte geven 
hoeven we niet aan grensbewaking te doen 
En kunnen we elkaar  
aan onze grenzen - onze begrenzing -  
ontmoeten 
 
En elkaar vrede wensen 
 
Laten we elkaar de vrede van Christus wensen. 
 
Lied: Deze wereld omgekeerd  GVL 428  L.B.1001 
                        (t. Huub Oosterhuis / m. B. .Huijbers)   5 
  
Collecte en muzikaal intermezzo: orgelspel 
1e collecte: Karmelparochie ; 2e collecte voor het werk van de Raad van Kerken Aalsmeer 
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Mededelingen: (Lia) 
 
Zegen (John) 
Wegzending en Zegen.  
 
De HEER zegent u  
en beschermt u,  
De HEER laat het licht van zijn gelaat  
over u schijnen  
en is genadig,  
De HEER wendt zijn gelaat naar u  
en geeft vrede" 
 
We zingen Ga met God 
Laten we elkaar bij het laatste couplet vooral ook elkaar toezingen 
Kijk elkaar daarbij aan 
zwaai en knik en kijk om naar elkaar. 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (L.B. 416  m.212) 
                (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman / m. Ralph Vaughan Willliams) 
 
U/jij bent allen uitgenodigd 
voor de koffie /thee of limonade achter in de kerk 
 
Iedereen een fijne zondag en mooie komende gebedsweek 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Week van gebed 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te 
zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme, wereldwijd, in Nederland en lokaal. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden 
wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en 
met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de 
voorbeden een plek te geven.  
 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen wordt geopend door een Oecumenische viering in 
de Karmelkerk in Aalsmeer op zondag 15 januari om 9.30 uur. Ook in andere Aalsmeerse kerken zal deze 
zondag aandacht worden besteed aan de Week van gebed.  
 
De Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken nodigen u uit in de week van 15 januari t/m 20 januari mee te bidden 
in de hieronder vermelde kerken/locaties: 
Dag   Tijdstip  Locatie 
Zondag 15 januari 20.00-21.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 
Maandag 16 januari 20.00-21.00 uur Open Hof Kerk (samen met Doopsgezinde Gemeente en RK  
      Karmelkerk) 
Dinsdag 17 januari 20.00-21.00 uur De Spil in Kudelstaart (samen met Alphakerk en RK St. JanGeboorte) 
Woensdag 18 januari 20.00-21.00 uur Lijnbaankerk 
Donderdag 19 januari  20.00-21.00 uur Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost (samen met Camagemeente) 
 
De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en 
Samen Kerk in Nederland (SKIN). 


