
Zondag 28 juni 2020. Oecumenische Basisgroep Venray. 
Barmhartigheid en vergeving.  

Welkom in deze viering op afstand en toch hopelijk nabij. 
Opening met licht en gebed. 
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. 

Lied: Barmhartige heer.    https://youtu.be/Vv2Ipia3s_E 

Refr.  
Barmhartige Heer, genadige God. 
Barmhartige Heer, genadige God. 

1.Ja, wat de hemel is voor de aarde, 
dat is zijn liefde voor hen die geloven. 

2.Zover als het Oosten van het Westen vandaan is, 
zover van ons af  werpt Hij al onze zonden. 

3.Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten  
dat wij gemaakt zijn uit het stof  van de aarde. 

4.Mensen, hun dagen zijn als het gras, 
zij bloeien als bloemen in het open veld. 
Dan waait de wind en ze zijn verdwenen. 

5.Maar duren zal de liefde van God 
voor allen die zijn verbond bewaren, 
zijn woord behartigen en het volbrengen., namelijk de barmhartigheid. 

Inleiding op het thema. 
Tijdens de algemene audiëntie van 18 maart jl. sprak Paus Franciscus over de fouten die ieder van 
ons maakt en onze behoefte aan vergeving. Het gaat over de vijfde zaligspreking die luidt: “Zalig 
de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.”  Deze zaligspreking is bijzonder; 
het is de enige waarin de oorzaak en de vrucht van het geluk samenvallen. 

Eerste lezing: Zachtmoedigheid en kracht. 
De vorige keer lazen we over De Barmhartige Samaritaan uit de bijbel en het verhaal uit het 
boedisme over dochter Lingzhao en boer Pang.                                                                          
De metafoor van de reis is een geliefde binnen de religies. Ook de twee verhalen die wij 
hoorden, bevatten het beeld van de reis.                                                                                           

https://youtu.be/Vv2Ipia3s_E


Lingzhao en haar vader komen van de markt, ze hadden bamboemanden verkocht, en gaan op 
huis aan. En de gelijkenis over de Samaritaan speelt zich af  op de weg van Jeruzalem naar Jericho. 
Maar in beide verhalen ligt de focus niet op de bestemming, maar op wat er onderweg gebeurt. 
Op hoe de mensen, die bedrijvig bezig zijn hun leven te leven, nuttige zaken verrichtend, 
reageren op wat hen ondertussen overkomt.                                                                                              
Zo komen wij bij een eerste parallel tussen het boeddhistische en het christelijke verhaal: ze 
getuigen van de schok van de werkelijkheid die inbreekt. Onverwacht ligt er een gewonde man 
naast de weg; plotseling smakt de oude Pang voorover. Misschien is het juist de schok van de 
gebeurtenis die zowel Lingzhao als de Samaritaan aanzet tot hun zachtmoedigheid en kracht. En 
dat is de tweede parallel: zonder lang te wikken en wegen komt daar een goed hart tevoorschijn, 
een wijs hart.                                                                                                                        
Zachtmoedigheid hoort bij de mens, zoals ook kwaadaardigheid. Lingzhao en de Samaritaan 
tonen ons in hun spontaniteit twee vormen van zachtmoedigheid. Lingzhao bevrijdt hem niet uit 
zijn valpartij, maar uit zijn eenzaamheid, het gaat van hart tot hart. En ook de Samaritaan wordt 
geholpen door een vreemdeling die zich laat zich wakker schudden. Hij wordt innerlijk tot 
ontferming geroerd : hij voelde het tot in zijn ingewanden. Ook hij was diep verbonden, niet in 
zijn hoofd maar zijn lijf, en het gebeurde voor hij het wist. In zijn hart lag ook hij op de grond. 
En de gewonde man, die geeft zich over aan de handen van de Samaritaan.                                                                                                                                           
Het gaat om het bevrijden van de intimiteit die er is tussen mensen.                                                           
Christenen alsook boeddhisten zien in de wereld duizenden handen van liefde die helpen te 
bevrijden. Deze zachte kracht, door beide religies opgemerkt, is diep verweven met de handen 
van de levende wezens, maar niet alleen met die van mij of  die van u.  

Tweede lezing: Matteüs 6, 6 en 8 – 15  
     
En Jezus zei: Wanneer jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader in 
het verborgene. Bid daarom als volgt: 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 als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook 
jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin 
vergeven. 

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. 
Moment van stilte. 

Overweging:  
In de viering van 14 juni stonden we stil bij barmhartigheid en ontferming.  
Over wie of  wat hadden we ons de laatste tijd weten te ontfermen?  
Of  van wie hadden we ontferming ontvangen?  
In deze tijd van pandemie waarin we veel ontmoetingen en bijeenkomsten moesten missen en we  
ons verlangen naar onze dierbaren steeds dieper ervaren, voelden de ervaringen van contacten via  
telefoon en skypen, brieven en kaarten als een intense verbondenheid. Echter het gemis van  

https://youtu.be/0oEhBfqfAAw


sociaal contact in verpleeg- en verzorgingshuizen stond verre af  van ontferming en nabijheid en  
heeft veel verdriet gebracht bij familieleden wederzijds. De coronacrisis is ernstig, in veel gevallen  
dramatisch. Vele mensen zijn ernstig ziek geworden en te veel mensen zijn gestorven en een  
grotere groep kwetsbare mensen is nog eenzamer geworden en zijn totaal geïsoleerd.  
We zitten nu in de fase om zonder omwegen terug te keren naar de essentie van het leven en ons  
open te stellen voor een scheppende kracht, de veerkracht die in mensen aanwezig is. Laten we  
geen schuldigen aanwijzen van de dingen die mis gingen in de coronacrisis, waardoor zoveel  
mensen het moeilijk hebben met hun gezondheid, met het behoud van hun baan en inkomen,  
met hun relatie. De armoede zal ook in ons rijke land en wereldwijd toenemen.  
In de toespraak van de Paus Franciscus jl. lezen we over een proces vergeving en wederkerigheid  
en het veranderen van perspectief  in ieders leven. Dit zouden we kunnen toepassen op waar het  
mis is gegaan bij onszelf, in onze eigen omgeving en bij publieke, politieke en maatschappelijke  
besluiten in deze tijd van corona. We kunnen mogelijk de richting van ons denken en doen    
veranderen en ons inspannen om de ander te begrijpen, in gesprek te gaan en vergeving te vragen  
en te schenken. Het is een weg van wederkerigheid, die we hebben te gaan. “We schieten allemaal  
tekort in het leven en we hebben behoefte aan barmhartigheid,” aldus de Paus. 
Maar laten we niet naar de hemel blijven staren en vol vertrouwen beginnen aan het bouwen van  
onze toekomst. We zijn nu nog bang voor onze vrijheid en gezondheid, maar samen overwinnen  
we de angst en onzekerheid in hoop en vertrouwen op de onnoembare God die ons mensen  
nodig heeft.  

Klaar maken van de tafel met brood en wijn. 

Het lied van het brood ten leven: refrein.  
Samen bidden wij: 
Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood, 
uw lichaam werd gebroken, uw vlees is waarlijk brood. 

Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn, 
om met elkaar verbonden, opnieuw uw volk te zijn. 

O lichaam ons gegeven, o Heer van ons bestaan 
geef  dat wij van u leven en niet verloren gaan. 

Heer God hier in ons midden, maak uw belofte waar. 
Nu laat uw woord geschieden en schenk ons aan elkaar. 

Samen zegenen we dit brood en de wijn en delen het met elkaar als teken van verbondenheid met  
allen in onze basisgroep Heel de Kerk, Heel de Wereld en allen die met ons zijn. 
We delen de matzes en de wijn. 

We sluiten af  met het luisteren naar Het lied van het brood en leven, refrein: https://
youtu.be/8sztdlupxAo 

Collecte: Voedselbank Noord Limburg. NL 39 RABO 0173 844 693 
Voorbeden: We steken een lichtje aan voor onze intenties en luisteren of  neuriën. 

https://youtu.be/8sztdlupxAo
https://youtu.be/8sztdlupxAo


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

Zegenbede. 
Zegen ons 
De Onnoembare die ons doet leven 
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://youtu.be/9jRAoptZQb4
https://www.google.com/search?q=Claudia+de+Breij&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEzriyOX8Qq4JyTWJqSmaiQkqrgVJSamQUAwpBwMCEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt1JXrzerpAhWQlqQKHX9mDnUQMTAAegQIDxAF
http://youtu.be/dR0_ybFC53s
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