
Zondag 14 juni 2020. Oecumenische Basisgroep Venray. 

Barmhartigheid en ontferming.  

Welkom in deze viering op afstand en toch hopelijk nabij. 

Opening met licht en gebed. (met bloemen versieren). 

De aarde is prachtig groen 

en in al dat groen is nieuw leven 

dat jonge leven brengt mogelijkheden met zich mee 

die de onderlinge verbanden versterken 

waarnaar we zo verlangen in deze coronatijd. 

We ontsteken het licht  en versieren het met bloemen van de zomer 

in de kleuren van de regenboog, 

de kleuren van vrede en verbondenheid en een nieuw begin. 

Psalm 25: Houd mij in leven    https://youtu.be/PBArDGqVhMk      

De psalm voorlezen en beluisteren. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt: zie naar mij om en wees mij genadig 

Want op U wacht ik een leven lang. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 

Zijt Gij de god die komen zal 

Of  moeten wij een ander verwachten 

heer mijn God, ik ben zeker van U. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.  

Eerste lezing: Lucas 10: 25-37 

De barmhartige Sameritaan. 

En zie, zomaar een wetgeleerde staat op om hem op de proef  te stellen, en zegt:  leermeester,  

wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?  Hij zegt tot hem: in de wet, wat staat daar  

geschreven, wat lees je daar? Ten antwoord  zegt hij: liefhebben zul je de Heer je God, vanuit  

heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht en met heel je verstand, en: ‘ je naaste aan jou gelijk.’ 

Maar hij wil zich rechtvaardigen en zegt tot Jezus: ja maar, wie is mijn naaste?  

https://youtu.be/PBArDGqVhMk


Jezus herneemt en zegt: zomaar een mens daalde af  van Jeruzalem naar Jericho, en viel in handen  

van rovers, die hem uitkleedden, slagen toevoegden, en toen ze weggingen, halfdood achterlieten. 

Bij geval daalde zomaar een heiligdomsdienaar af  over die weg; maar toen hij hem zag ging hij  

aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet die langs die plek kwam en hem zag aan de  

overkant voorbij. Maar zomaar een Samaritaan die onderweg was, werd toen hij langs hem kwam  

en hem zag, diep getroffen; hij kwam op hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op,  

tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem.  

Tegen de morgen haalde hij twee dinars tevoorschijn, gaf  ze aan de herbergier en zei: zorg voor  

hem, en wat je meer mocht besteden zal ik aan je teruggeven als ik terugkom! Wie van deze drie  

is, denk je, de naaste geworden van hem die in de handen van de rovers viel? Hij zegt: die hem  

ontferming heeft betoond! Jezus zegt: ga voort en doe evenzo! 

Lied: Herschep ons hart https://youtu.be/0oEhBfqfAAw 

Herschep ons hart , heradem ons verstand. 

Dat wij elkaar behoeden en doen leven. 

Maak ons tot uw gemeente 

Wees de stem die ons geweten wekt 

Verberg u niet. Verberg u niet. 

Gij geeft uw woord aan deze wereld. 

Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde. 

Naar U gaat mijn verlangen Heer. 

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U 

Tweede lezing: Het verhaal van Lingzhao en Pang. 

Op een dag waren boer Pang en zijn dochter Lingzhao op pad om bamboemanden te verkopen.  

Op de terugweg passeerden ze een bruggetje. Op het moment dat Pang ervan afstapte, struikelde  

hij en viel. Toen Lingzhao dit zag, rende ze naar haar vader toe en wierp zich plat op de grond.  

Wat doe je? Zei Pang. Ik zag je vallen, zei Lingzaho, dus ik help. Gelukkig maar dat niemand het  

zag, zei Pang en hij knipoogde. Lingzaho helpt hem niet op de gebruikelijke manier, door haar  

vader de hand te geven en omhoog te helpen. Ze laat zien dat ze één is met haar vader. Ze redt  

hem niet. Ze bevrijdt hem niet uit zijn valpartij , maar uit zijn eenzaamheid. 

Lied: Herschep ons hart 

Derde lezing: Mijn dakloze vrienden zijn mijn leermeesters. 

https://youtu.be/0oEhBfqfAAw


Kijk niet weg.	

Ritzo ten Cate sociaal ondernemer en fotograaf  vertelt over zijn ontmoetingen met twee 
daklozen  

Remco en Birhane . Remco, een slimme vent met een gymnasiumopleiding en tot zijn 25e een  

goede baan. Toen betrapte hij zijn vriendin met een andere man. Hij flipte zo dat hij tot rust werd  

gebracht met heroïne. Uiteindelijk zou hij vijftien jaar dakloos blijven. De illegale Birhane uit  

Soedan bleek net als ik bedrijfskundige informatica te hebben gestudeerd. Toen hij weigerde het  

leger in te gaan, moest hij zijn land ontvluchten. Door mijn ervaringen met Remco en Birhane  

kon ik niet langer wegkijken, ik zag ik de daklozen in Groningen ineens door een andere bril. 

Over de straatverkoper Jonnie bijvoorbeeld die ik dagelijks op de Grote Markt passeerde. In de  

zomer van 2013 vroeg ik hoe ik hem kon helpen. Hij zei dat hij graag samen een kop koffie wilde    

drinken. Dat hebben we gedaan. 

We kletsten wat en ik werd nieuwsgierig naar zijn verhaal. Een week later nodigde ik hem uit om  

iets te gaan eten. Hij vertelde dat hij de rechterhand van Klaas Bruinsma was geweest,  

drugstransport had gedaan, hiv had opgelopen. Ogenschijnlijk konden onze levens niet verder  

van elkaar afstaan, maar op dat moment grepen ze even in elkaar. De vragen vlogen heen en  

weer. Uit verbazing en verwondering lieten we onze quiche koud worden. Ik wenste anderen ook  

zo’n ervaring en schreef  er een blog over: ‘ Hoe drink je gewoon een kop koffie met een dakloze.’  

Hoewel de post duizenden keren werd gelezen en honderden keren gedeeld en geliket, durfde  

bijna niemand het aan daadwerkelijk de stap te zetten. Dan moet ik ze over de streep trekken,  

dacht ik. Zo ontstond het plan om daklozenwandelingen te gaan organiseren. ‘ 

Moment van stilte. 

Delen van het woord. 

Over wie of  wat heb je je de laatste week of  tijd ontfermt?  

Vertel  of  schrijf  dit op in twee zinnen. Blijf  dichtbij jezelf ! 

Stuur het eventueel op aan Marij, voor de Rubriek Helende ervaringen. 

Collecte: Voedselbank Noord Limburg. NL 39 RABO 0173 844 693 

Voorbeden: We steken een lichtje aan voor onze intenties en luisteren of  neuriën. 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas Deus ibi est.		https://youtu.be/9jRAoptZQb4 

Zegenbede. 

Zegen ons 

De Onnoembare die ons doet leven 

https://youtu.be/9jRAoptZQb4


Sta op in ons denken en doen 

Dat wij mensen van licht en hoop 

metgezel voor elkaar mogen zijn. 

Lied: Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij   http://youtu.be/dR0_ybFC53s 

Als de oorlog komt 
En als ik dan moet schuilen  
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt 
Waar ik niet bij wil horen  
Mag ik dan bij jou? 

Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn  
Wat ik nooit geweest ben  
Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen  
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen  
Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
Ik hou een kamer voor je vrij 

Als het onweer komt 
En als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt 
En 't is mij te donker  
Mag ik dan bij jou? 

Als de lente komt 
En als ik dan verliefd ben  
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt 
En ik weet het zeker  
Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen  
Als het nergens anders kan?…  

De liederen beluisteren: Ctrl+klikken voor verbinding met You Tube 

https://www.google.com/search?q=Claudia+de+Breij&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEzriyOX8Qq4JyTWJqSmaiQkqrgVJSamQUAwpBwMCEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt1JXrzerpAhWQlqQKHX9mDnUQMTAAegQIDxAF
http://youtu.be/dR0_ybFC53s

