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Inleiding   Als ik de liefde niet had… 

Een van de overbekende gedeelten uit het nieuwe testament is wel de brief, 
die Paulus schreef aan de inwoners van Korinthe  over de liefde: “Als ik de 
liefde niet had…”   Velen gebruikten deze poëtische tekst bij hun 
huwelijkssluiting.  
 
De liefde wordt in deze cyclus  van vieringen bezongen in al haar facetten.  
Het is niet alleen interessant om uit te zoeken wat ‘Liefde’ nu eindelijk voor 
ons betekent en wat Paulus er specifiek aan toevoegt.  ‘De wereld’ heeft er 
op dit  moment, in tijden van de coronapandemie,  wel heel hard behoefte 
aan. 
 
Dat liefde, volgens tegeltjeswijsheid is,  “haar hand strelen en elke dag een 
kopje thee” spreekt misschien voor zich. Maar het betekent ook volhouden, 
zelfs als thee niet meer op prijs gesteld en de streling afgeweerd wordt.               
De liefde wordt ook onder druk gezet, als er ongelijke verhoudingen ontstaan 
ook in mondiaal perspectief  
Wat vermag de liefde dan?  
 
Een cyclus, zes vieringen waarin we het thema aandachtig door ons heen 
willen laten gaan: als ons geschonken, als zinne-minnend, op weg gaand en 
vrijheid-gevend maar ook als opdracht en beproeving. De liefde bedenken, 
bezingen, bedrijven en steeds opnieuw, blijven her-inneren. 
 
Met deze viering sluiten we de cyclus over de Liefde af met de 
eigenschappen ervan… de attributen, die ‘aan ons zullen kleven’, als de 
Liefde ons overkomt. De eigenschappen van de liefde… lankmoedigheid, 
goedertierenheid… niet afgunstig noch ijdel…  
De spiegel, die Paulus ons voorhoudt, is -zoals hijzelf zegt- “nu nog wazig”. In 
deze viering proberen we ‘m wat op te poetsen en bezingen we de Liefde, op 
onze eigen wijze.  
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♪ Da Pacem  Arvo Pärt 

 
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 
 
Welkom en inleiding 
Welkom, jullie hier, u thuis.  
Bij aanvang van deze viering wil ik mij voorstellen, dat wij, op dit uur, in deze ka-
pel van De Zwanenhof, allemaal bijeenzijn. 
  
En, mij dit voorstellend, kan ik u zien zitten… Op de tweede rij, Zr. Jozephine, om 
er maar één te noemen, haar vaste plaats. U zult haar aanstonds nog ‘live’ kun-
nen zien. Maar ik zie ook anderen, in de kapel of boven op het balkon… U voelt 
zich misschien ook wel op uw plekje, links of rechts, omringd door bekenden…   
 
Het voorstellingsvermogen, dat nodig is om elkaar te zien en vast te houden, is 
ook onontbeerlijk voor De Liefde, het thema van deze cyclus, die wij vandaag 
gaan afsluiten:  
“Als ik de Liefde niet had”… Stel je voor…  
Of nog sterker: “Als ik de Liefde wel had”… 
    
Vele gedaantes van de liefde hebben we de afgelopen vieringen in de ogen mo-
gen kijken. We volgden -een cyclus lang-  Paulus, die zijn loflied op de liefde 
schreef aan de gemeente in Korinthe  
als appèl,  als aanmoediging ook,  
en ook als zijn poging om te beschrijven waar het -volgens hem- in essentie over 
ging en gaat… om  de Liefde. De Liefde, die hij de figuur van Christus belichaamd 
zag.   
Paulus hield de gemeente, en zo ook ons,  een spiegel voor.  
Hij nodigt ons uit:  
om in die spiegel te kijken 
de waas ervan weg te vegen… opdat ons ware gelaat, De Liefde, zichtbaar wordt. 
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Vandaag zoomen we in op de eigenschappen, die Paulus beschouwt als de steun-
pilaren van de Liefde. “Goedertierenheid” en “lankmoedigheid” hebben wij als 
voorbereidingsgroep eruit gehaald als de kernwoorden…  bijna vergeten begrip-
pen,  die het verdienden om op opnieuw opgepoetst te worden. 
Vandaag willen wij het Loflied van de Liefde nogmaals aanheffen: verbeeld in het 
bloemstuk, dat voor deze keer de titel heeft meegekregen: “Waar Liefde is”.  
Vandaag dus ons loflied, in onze eigen toonsoort en ook op onze eigen wijze:  
Dat de Liefde ons blijft overkomen, ons niet koud laat, en ons bijblijft, als een 
mantel om ons heengeslagen…  

 
Laten wij bidden:  
Wij hier bijeen, zoekend naar U,  
zoekend naar woorden voor ons verlangen… 
U, die ons zocht, ons heeft gezien en ons verlangen kent.   
Open onze ogen, richt onze blik wees ons nabij en ontferm u over ons 
en over al de uwen én de onzen. 
Zo bidden wij… 

 

♪ Een schoot van ontferming Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

Een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood 
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede 
 

Lezing: Galaten 5, 13 -17 
Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voor-
wendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde.   

Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf.  Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar in het eind 
zult verslinden.   

Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet 
volvoeren.  Want de zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelf-
zucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen 
doen. 



5 

♪ Hoe is uw naam—psalm 103 Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Bernhard Huijbers 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden? 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Want wat de hemel is voor de aarde 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Gij de vergeving van alle zonden 
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 
Gij de vergeving van alle zonden 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten  
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God. 
 
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden? 
Eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 
 
 
Lezing: 1 Korinthiërs 13, 4—7 
De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt 
niet, zij beeldt zich niets in.   
Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet 
kwaad maken en rekent het kwade niet aan.   
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid.   
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.   
 
 
♪ Instrumentaal Intermezzo: ‘Rêverie’ - Claude Debussy  

door Jos Beunders—piano 
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Overweging 
 
Als ik de liefde niet had. 
Wie zou ik zijn, wat van mij geworden… 
Als ik de liefde niet had… 
hoe zouden we zijn:  
kil, hard, berekenend, onberekenbaar?  
Of, nog erger, meedogenloos, 
ongenaakbaar, wreed?   
Of: zouden we zijn…  
gewoon…  
niet zo bijzonder, 
naar behoren doen wat van ons wordt verwacht? 
 
Veel, zo niet alles, hebben we al gehad 
van alles gedaan, van vroeg tot laat 
van alles aan ons hoofd, 
gewerkt voor de goede zaak. 
Tomeloos heb ik me ingezet. 
Scoorde redelijk en voldoende, soms ondermaats, 
we functioneerden…  goed. 
 
Als ik de Liefde niet had… 
Niet voor zichzelf sprak hij. 
die van Saul Paulus werd, 
Van christenhater tot 
tot liefdesapostel.   
 
Een spiegel hield hij voor 
-briefsgewijs- 
op vragen hoe te leven en hoe niet 
hoe je -temidden van geraaskal en afgoderij 
de waarheid op het spel 
of dat je vreemd mag gaan of naar een andere vrouw, 
of wel of geen vlees, wel een pet of sluier… 
Kortom: hoe dat je leven moet, 
als dat je wilt… Hem volgen… Hem achterna… 
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Een spiegel,  
houdt hij voor,  
de waas er nog op… 
aan ons om schoon te vegen 
oog in oog te komen met wie ik ben, 
met wie jij was, 
met wie wij kunnen zijn. 
 
“Goedertierenheid” 
Goedheid, die telig wiert,  
tot volle wasdom komt. 
 
“Lankmoedigheid” 
lang van geest, 
ruimhartig en ruimdenkend, 
welwillend… 
 
Ons spiegelend aan deze woorden 
wordt zichtbaar 
wie we zijn 
wordt verstaanbaar wie we zijn,  
Zijn én onze naam 
Tekens van Liefde  
  
Goedertieren….  
Hij, die niet afgunstig is,  
niet maalt om zichzelf 
niet optelt wat de ander fout doet. 
Die trouw blijft, ook als het tegenzit, 
als de ander bijna niet meer te harden is. 
Die niet wegkijkt, zijn scherm op zwart zet 
en wegloopt…  
krant en nieuws dicht, 
omdat het te uitzichtloos is én al veel te lang duurt. 
Lesbos, pandemie,  
zijn lastige zus of broer: 
aldoor raakt het hem.  
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Lankmoedig:  
Zij, die clement is, zacht en coulant. 
(niet week of halfzacht). 
Die kan vergeven, ook al is de pijn niet weg; 
die geduld betracht, 
niet alles naar eigen hand zet 
en alles vast houdt… 
die harde oordelen 
Inslikt en herkauwt.  
Die geen kwaadspreekt en er ook niet van wil weten. 
 
Wie goed doet goed ontmoet,  wie liefde geeft, die krijgt 
 
Gelukkig wie de liefde is toegevallen 
die het kan weerstaan 
zich mee te laten voeren 
in blame en shame, 
onwaarheid en leugen 
zondebok en vuilspuiterij. 
 
Gelukkig die -oog in oog met de liefde- 
met machthebbers en leiders aan de macht, 
die haat, verderf en onwaarheid zaaien, 
gelukkig zij, die die haat in zichzelf herkennen, 
maar zich er niet door laten overspoelen… 
die blijven geloven in het goede,  
als was er nog maar één goed mens… in leven. 
 
Gelukkig wie lief kan hebben:  
die niet wegkijkt van mensen  
die afwijkend zijn, uitgesloten worden, 
op drift of op de vlucht zijn,  
afgeschreven, niet meetellend of onwelkom. 
 
Liefde zoekt niet zichzelf, 
is erbarmend, genadig… 
rekent fouten niet aan. 
Liefde kijkt aan, is oog in oog 
en verdraagt geen onrecht 
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Eindeloos, maar niet grenzeloos,  
overrulet Liefde niet. 
Zij kent de juiste maat, 
verpulvert niet en geeft ruimte. 
Liefde helpt zichzelf… 
 
Zolang de haat niet spreekt, overwint de liefde 
Zolang ongerechtigheid aan het woord is,  
zolang weerspreekt de liefde het onrecht. 
 
Liefde verdraagt, net zo lang als ik kan verdragen. 
Liefde gelooft, net zo sterk als ik erin geloof. 
Liefde hoopt, net zo diep als ik hoop op de Liefde.  
 
Van alles is er één….  
Maar de Liefde is alles:  
vóór alles,   
van allen, en voor allen… 
Moge het zó zijn…  
 
 
♪ Muzikaal intermezzo:  'Distance’ - Vincenzo Sorrentino                     

door Vincent Kuipers (gitaar) en Marion Rohaan (fluit) 

 
 
Collecte—Collecteproject Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
In onze gezamenlijke betrokkenheid bij de Stichting NDA ervaren we trouwe 
liefde, waarbij we, ondanks coronamaatregelen, niet loslaten!  
We worden geraakt door opmerkingen bij de bankoverboekingen:  
“Zolang de liefde maar blijft” 
”Om niet getelde mensen te achten”. 
 
Opbrengst in mei: het onvoorstelbare bedrag van  € 868,30  
 
Dank voor jullie trouwe liefde, die lankmoedig is en goedertieren, 
waardoor we voor deze groep mensen kunnen blijven zorgen 
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer:   
NL23 RABO 0309 429447  t.n.v. Noodopvang Dakloze Asielzoekers  te Borne 
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 ♪ O Heer God  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 

O Heer God, erbarmend, genadig, lankmoedig 
rijk aan liefde, rijk aan trouw, 
bewarend liefde tot het duizendste geslacht 
 
Voorbede   

O, Heer God: erbarmend, genadig, lankmoedig, 

Wij bidden u…  

Voor mensen die warmte zoeken, veilig onderdak en voedsel. 
Voor vluchtelingen, kwetsbare mensen: 
maak de harten zacht van de mensen aan wie zij zijn overgeleverd,  
vul hen met barmhartigheid 
 
Voor mensen, die worden stukgemaakt, ook dichtbij.  
Die worden vermalen door het systeem en de wereld om ons heen. 
Wij bidden u, 
Geef ons uitstel om orde op zaken te stellen. 
 
Schenk hen, die daarvoor zijn aangesteld, wijsheid en drijfkracht  
om samen met ons, deze kwetsbare wereld een stukje beter te maken. 
 
Wij bidden u… 
Waar het lastig blijkt ons leven te laten sturen door uw woord, 
ook al voelen we steeds opnieuw dat het anders moet en kan,  
en raken we steeds opnieuw uw spoor kwijt - 
Geef ons de moed om ons steeds uw weg te laten wijzen, 
en maak ons moedig om steeds opnieuw deze weg te gaan.  
Maak ons vergevingsgezind waar het mis gaat. 

-- -- 

Heer God: erbarmend, genadig, lankmoedig… 
Dankbaar zijn we…  en zo willen we ons ook tonen. 
Dankbaar voor al de blijken van liefde, die mensen elkaar 
de afgelopen tijd hebben gegeven. 
Dankbaar, dat we overeind hebben mogen blijven, 
Dankbaar, dat we hebben mogen delen in uw Liefde.  
Vervul ons, zo bidden wij,  
met kracht om de wereld te vormen tot uw koninkrijk 
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Geef…  opdat wij leven,  
behoed ons voor gevaar 
blijf niet voor ons verborgen…   

♪ Onze Vader in het verborgene Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal 
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Slotwoord, wegzending en zegenbede 

Zoals we deze viering begonnen met de verstillende klanken van het “Da Pa-
cem” “Geef ons Vrede” van Arvo Part, zo willen we ook deze viering afsluiten. 

Zoals we deze cyclus begonnen met de Liefde te beschouwen als een geschenk, 
dat steeds weer verrassend is en nieuw, zo willen we ook deze cyclus afsluiten.  
 
Een nieuwe tijd, zo lijkt het, wordt afgesloten. De deuren en de vensters zijn 
weer open. De kou is uit de lucht.  Liefde mag, opnieuw gaan stromen… 
 

Wij wensen elkaar vrede toe, op de bank, aan de keukentafel:  
buig uw handen, zo u wilt, tot elkaar,  
reik elkaar, zo u dit kunt, de hand  
stel u voor ons samen-zijn, hier op dit uur en op deze plek…  
 
Waar wij bidden:  
Heer Jezus, vervul ons met Uw vrede 
doe ons de stilte én de kracht van Gods Liefde ervaren 
maak ons tot mensen van vrede. 
 
En laat ons weer opstaan, 
Een nieuwe tijd tegemoet, beschermd als wij zijn…   
 
Waai met uw Geest van liefde door onze levens 
Open ons voor uw geschenk , in geloof en hoop gekoesterd,  
schenk ons kracht en vernieuw ons denken 
 
Wij vragen uw zegen 
geef ons een lange adem voor de weg die voor ons ligt 
geef ons ogen die kijken met liefde en begrip 
geef ons oren die luisteren en horen 
geef ons handen die zorgen en dragen 
geef ons woorden die heel maken en blijdschap brengen 
geef ons een hart, vol warmte en liefde voor U en onze naaste. 
 
Hierover vragen wij uw zegen In de naam van  de Vader de Zoon en de H. 
Geest. …..  

de warmte tegemoet wens ik ons alleen een fijne en goede zomer…  

En wellicht, hopelijk tot ziens, oog in oog, in september.  
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 ♪ Om warmte gaan wij een leven  Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Herman Rouw 
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Deze viering werd voorbereid door: 

Gert van de Bunt, Toon ’t Hoen,  Akke Fokje Stienstra 

Voorganger: Gert van de Bunt 

 

xxx 

 

U hoort liedopnamen uit eerdere vieringen  en van CD’s 

van Het Twents Liturgiekoor  onder leiding van Bram van der Beek 

diverse instrumentalisten 

(worden genoemd in de aftiteling van de video) 

 

xxx 

 

Liturgisch bloemstuk:  “Waar vriendschap is…” door Gert van de Bunt 

 

xxx  

 

Voor meer informatie en uw reactie op de viering  

kunt u terecht op onze website: www.zwanenhofviering.nl. 

De teksten van de viering kunt u vinden onder ’archief’ 

U kunt zich op de website  tevens aanmelden voor de nieuwsbrief  

waarin we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen 

 

xxx 

 

U kunt financieel bijdragen aan het  voortbestaan  

van de  Zwanenhofvieringen  

door middel van een  eenmalige  of periodieke betaling  

op  NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering   

o.v.v. Donatie vieringen 

 

xxx 
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