
 

De geest van mededogen Johannescentrumgemeente      

  Staat jouw spreken er ook open voor ?     

               Johannescentrum                                                              Bezinning op de Geest van mededogen  

         voor zoekers en zieners 

         10 mei 2020 “Serie: uitingen van de Geest “ 

VAN BUITEN NAAR BINNEN 

Muziek 
 
Welkom met het ontsteken van de paaskaars, inleidende woorden  en het bidden van  het 
Kyriёgebed 
 
Wij horen en zingen: Liefde eenmaal uitgesproken (zzz 149) 

 
2.Liefde, die ons hebt geschapen 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt 
alles overwinnend wapen,  
laatste woord dat vrede maakt 
 
3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij u kennen laat 
liefde vraagt om ja en amen 
ziel en zinnen metterdaad. 
 

4.Liefde waagt zichzelf te geven         5.liefde laat zich voluit schenken 
ademt op van goede trouw.          als de allerbeste wijn 
Liefde houdt ons in het leven          Liefde blijft het feest gedenken 
daarop hebt Gij ons gebouwd.          waarop wij uw gasten zijn. 
 
6. Liefde boven alle liefde 
die zich als de hemel welft 
over ons:wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf ! 
RONDOM DE SCHRIFT 
 Overdenking door Pastor Huub Schumacher 
 
Lezing :Johannes 8, 1-11 
Jezus ging naar de Olijfberg  en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel.Het hele volk kwam 
naar hem toe.Hij ging zitten en gaf hun onderricht.Toen brachten de schriftgeleerden en de 
Farizeeёn een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden 
tegen Jezus:”Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 
Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan ?” 
Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte 
zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei:”Wie 
van jullie zonder zonden is, laat die als eerste een steen naar haar werpen”. Hij bukte zich weer en 
schreef op de grond. Toen ze dat hoorden,  gingen ze weg,  een voor een,  de oudsten het eerst en ze 
lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 
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Jezus richtte zich op en vroeg haar:” Waar zijn ze ? Heeft niemand u veroordeeld ?” 
“Niemand Heer, ”zei ze. 
“Ik veroordeel u ook niet”,  zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer “ 
 
Wij zingen: Taal van liefde  (zzz 581) 

2.Dat woord wil mensen niet bedwingen 
maar lucht en adem, eten zijn 
en leven. liefde doen ontspringen 
in fluisteringen en in zinnen 
geweten zijn. 
 
3.Dat woord heeft niet de wind van voren,  
veroordeelt niet en wil geen wraak 
is dagelijks opnieuw geboren 
en in een mensenhart te horen 
tot licht gemaakt. 
 
4. Laat mij een taal van liefde spreken,  

                                                                                                         verzoening mag mijn spreken zijn,  
             een woord dat als een warme deken 
             bedekt wie in de kou bezweken,  
             zo mag het zijn. 
VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
Voorbeden met Onze Vader 
 
Zegen 
 
Slotlied: Aanroep  (zzz 507) 

 
 
Aan deze viering werkten mee: Pastor Huub Schumacher,  voorganger , Marian van der Hulst-
Caspers, liturg, Wick Gispen, Wilma van der Hout en Wim van Rijkom , zang en muzikale begeleiding, 
Martin Feenstra, Harry Dubois ,  Bettina van Santen en Gerard Appelo, techniek. 


