
Viering OASE 17 december 2016    

Thema: Op weg naar Kerstmis 

 

Voorganger: Hans van Hak 

m.m.v. Zanggroep Amice en kinderkoor de Hoveniertjes 

 

Aansteken van de OASE-kaars en korte stilte ( kinderen komen binnen ) 

Openingslied: “ Wij bijeen”  

Wij bijeen net als toen  

vragen God dat hij stormenderhand 

ook met ons weer zal doen  

wat hij deed in die stad van dat land 

Weer vrijuit gaan leven  

en opnieuw opengaan. 

Refrein: 

Iedereen, vreemdeling vriend zijn een,  

raken in brand van Zijn Geest, 

bouwen een wereldwijd feest, 

allemaal spreken dezelfde taal, 

vinden elkaar in Zijn Geest op dat feest. 

 

Als een vuur in het veld 

grijpt de Geest om zich heen in dat land 

en gedood met geweld 

wordt zijn naam als een uitslaande brand. 

Vuur vlamt in harten 

er zal warmte zijn. 

Refrein: 

Iedereen, vreemdeling vriend zijn een,  

raken in brand van Zijn Geest, 

bouwen een wereldwijd feest, 

allemaal spreken dezelfde taal, 

vinden elkaar in Zijn Geest op dat feest. 

 

Spreken we net als daar 

taal van liefde geënt op Zijn woord, 

dan verstaan wij elkaar 

en wordt ieder van harte gehoord. 

Blij wondere woorden, 

Ja ’t is Gods eigen taal. 

Refrein: 

Iedereen, vreemdeling vriend zijn een,  

raken in brand van Zijn Geest, 

bouwen een wereldwijd feest, 

allemaal spreken dezelfde taal, 



vinden elkaar in Zijn Geest op dat feest; 

op dat grenzeloos feest 

op dat feest! 

 

Woord van welkom  

Gebed om vergeving door allen 

Goede God, wij verlangen 

naar samenzijn en gezelligheid in de tijd op weg naar Kerst. 

Diep in ons hart hopen wij 

elkaar echt nabij te kunnen zijn 

en geborgenheid te kunnen vinden. 

We beseffen dat we lang niet altijd  

doen wat daarvoor nodig is. 

We laten ons meeslepen 

door de sfeer van drukte om ons heen 

en doen wat we eigenlijk niet willen. 

Vergeef ons als wij hierin onszelf, 

en elkaar en U te kort doen. 

Schenk ons de moed om tijd te nemen 

voor elkaar en voor U. 

zodat we er voor elkaar zijn, 

met hart en ziel aanwezig. 

Amen. 

Vredewens ( met inleiding )  

( voorg:  De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in 

de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan 

vrede. De duizenden mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend 

houden, zien de vlam als symbool hiervan. Het doel is om mensen te inspireren en te laten 

ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede 

op elk niveau in de wereldwijde samenleving. ) 

Kaars van de vrede wordt ontstoken  

en we zingen: 

Vrede voor jou en vrede voor mij. 

Vrede voor wie het wil horen. 

Vrede begint met iets kleins als een kind. 

Zo wordt de vrede geboren. 

Refrein 

Knoop de vrede in je oren. 

Neem de vrede in je mond. 

Neem de vrede in je handen . 



Draag hem mee de wereld rond. 

Vrede, vrede. Vrede overal.  

 

Van Advent naar Kerst  

Kleine kaars, het is advent. . 

Kom, ik steek je aan.    

Ik denk aan het Licht dat komt, 

als ik jou zie staan. 

 

Refrein  

Kijk maar vooruit naar wat komen gaat. 

Kijk naar het licht en houd moed. 

Kijk maar vooruit met een vrolijk gezicht. 

Eens wordt het leven voor iedereen licht. 

Eens wordt de aarde goed. 

 

Lezing Lc 1. 26-38  

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een 

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.  

Het meisje heette Maria.  

Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd; de Heer is met je”. 

Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat de begroeting te 

betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 

geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 

noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en 

God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning 

zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen”.  

Maria vroeg aan de engel: “Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap 

met een man gehad”. De engel antwoordde: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht 

van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren 

wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.  

Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is 

nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, 

want voor God is niets onmogelijk “. Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij 

gebeuren wat u hebt gezegd”. Daarna liet de engel haar weer alleen. 

Tweede kaars, geef ons je licht. 

Kerst komt dichterbij. 

Het is niet zo donker meer 

en dat maakt ons blij.  REFREIN 

 

Lezing Lc 1, 39-45  

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het 

huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria 



hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld  met de heilige Geest en riep luid: 

“De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie 

ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het 

kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de 

Heer in vervulling zullen gaan”.  

 

Derde kaars, jij komt erbij. 

Dat geeft nog meer licht. 

Al die lichtjes om ons heen 

zijn een fijn gezicht.  REFREIN 

 

Lezing    

Misschien is je huis te klein, 

en kan er niemand meer bij. 

Misschien is je huis te groot; 

Hij zou er zijn weg niet vinden. 

Misschien is je hart te koud 

om met kinderen bezig te zijn. 

Misschien is je hart te zwak 

om nog van goedheid te dromen. 

Misschien is het licht van je geloof gedoofd 

en je vertrouwen gestorven van ontgoocheling. 

Misschien ben je te gespannen, 

in de war door dwaallichten en  

toverlantaarns allerhande. 

Misschien is er voor niets en niemand plaats 

omdat je propvol angst zit, vrees en dreiging. 

Misschien is de deur al op slot, 

misschien ben je nooit thuis, 

niet eens voor jezelf. 

Misschien   .   .   .  

Het klinkt weinig hoopvol. 

Maar . . . . .ging het er zoveel beter aan toe  

toen de Heer voor de eerste keer werd geboren? 

Of waren de mensen toen zoveel anders? 

 

En toch kwam Hij….. 

Hij komt ieder jaar opnieuw, 

ook dit jaar, 

en Hij klopt op de deur van je hart. 

 

Vierde kaars, nu mag jij ook 

Licht is om ons heen. 

En we zien wat God belooft: 

Licht voor iedereen.  REFREIN 

 



Lezing   

God, het lijkt wel 

of veel schitterende woorden 

hun glans verloren hebben. 

“Vrede op aarde”, “God met ons”, 

oude woorden die met kerst  

in onze kerken klinken. 

Wat zeggen ze ons nog 

in een wereld vol geweld , 

waar mensen vol zijn van zichzelf 

en waar geen plaats is voor God? 

 

Hoe kunnen we voorkomen  

dat ze afgezaagd klinken? 

Hoe kunnen we ze weer iets 

van hun oude glans teruggeven? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen, 

dat mensen erdoor geraakt worden, 

licht zien en hoop krijgen? 

Misschien door ze nieuw leven  

in te blazen met daden? 

 

God, help ons  

om het niet bij woorden te laten. 

Geeft dat er iets zichtbaar wordt 

van uw licht in de wereld van nu. 

Zodat mensen hoop krijgen 

en weer durven geloven 

in wat U ons ooit beloofd hebt: 

een toekomst waarin het 

altijd licht zal zijn.  

 

Nog een kaars  want het is kerst. 

Nu begint het feest 

van licht dat komen zal 

en dat is geweest. (paaskaars wordt ontstoken en stalletje geplaatst) 

 

Zie je het licht. in die kleine stal? 

Kijk naar dat licht en houd moed. 

Kijk maar vooruit met een vrolijk gezicht. 

Eens wordt het leven voor iedereen licht. 

Eens wordt de aarde goed. 

 

Lied:  Rise up shepherd, door Amice 

There’s a star in the East on Christmas morn, 

Rise up, shepherd, and follow. 



It will lead to the place where the Christ was born, 

Rise up, shepherd, and follow. 

Refrein: 

Follow, follow, rise up, shepherd, and follow. 

Follow the Star of Bethlehem, 

Rise up, shepherd, and follow. 

If you take good heed to the angel’s words, 

Rise up, shepherd, and follow. 

You’ll forget your flocks, you’ll forget your herds, 

Rise up, shepherd, and follow. 

Refrein 

Levend woord: zie aan het einde van de viering 

Geloofsgebed 

lector: 

Ik geloof in God, 

die zoveel van mensen houdt 

dat Hij met ons wilde gaan 

door het leven van elke dag 

in Zijn zoon, het kind van Bethlehem. 

allen:  

Ik geloof in het kind van Bethlehem 

dat ook genoemd wordt: 

Emmanuel, God met ons, 

Kind van vrede. 

Verlosser van de wereld. 

lector: 

Ik geloof in dit Kind 

voor wie geen plaats was 

in de herberg, 

maar dat met zijn ouders samen 

een gezin vormde. 

Bij Hem is plaats voor allen. 

allen:  

Ik geloof in Zijn leven 

voor alle mensen  

waardoor Hij de verlossing bracht 

uit de donkerte van het kwaad. 

lector: 

Ik geloof  

dat wij de kerstboodschap 



verder kunnen dragen, 

door de kracht van de geest 

welke Hij ons heeft geschonken. 

allen:   

Ik geloof in het Kerstfeest 

elk jaar opnieuw. 

En daarom in een wereld van vrede. 

Amen. 

Lied : I believe door Amice 

I believe for ev’ry drop of rain that falls  

a flower grows 

I believe that somewhere in the darkest night 

a candle glows 

I believe for ev’ry one who goes astray 

someone will come, to show the way 

I believe, I believe 

 

I believe above the storm the smallest prayer 

will still be heard 

I believe that someone in the great somewhere  

hears ev’ry word 

Ev’ry time I hear a new born baby cry 

or touch a leaf, or see the sky 

I believe, I believe (2x) 

 

vertaling: 

Ik geloof dat elke regendruppel een bloem doet groeien 

Ik geloof dat er in de donkere nacht nog licht is 

Ik geloof dat je steeds weer op de goede weg geholpen wordt 

Ik geloof dat elk gebed wordt verhoord door God. 

 

Kinderkerk:  programma:  Wij volgen de ster 

Voorbeden  

Ik wil bidden 

voor die geen licht kunnen verdragen, 

voor wie warmte benauwend is. 

Ik wil bidden 

dat wij elkaar licht en warmte  

niet ontroven. 

Ik wil bidden 

voor die niet langer in wonderen geloven, 

die voor alles en iedereen 

op hun hoede zijn, 

die het lachen is vergaan. 



Ik wil bidden 

dat wij elkaar het vertrouwen 

niet ontroven. 

Ik wil bidden  

voor die licht brengen waar het donker is. 

vaart maken waar het stokt, 

getuigen van het leven 

sterker dan de dood. 

Ik wil bidden 

dat wij elkaar het geloof 

niet ontroven. 

Onze Vader gezongen R Korsakov  

Onze vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  

geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schuld  

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven  

en leidt ons niet in bekoring,  

maar verlos ons van het kwade. Amen. 

 

Lied: The very best time of year door Amice 

 

Christmas trees and boughs of holly,  

Yuletide logs and mistletoe; 

Candles burning bright, and meadows frosty white, and faces in the fire light’s glow; 

Sounds of happy children’s voices, singing carols that you  love to hear,  

Then the silence of the night and the winter air so still and clear. 

Feels like you could reach and touch the sky, 

or catch a star and fly away; 

Feels like you could wish for peace on earth,  

And all at once it would come, someday. 

Families and friends together, feel a special kind of love and cheer, sharing all the joys of 

Christmas time 

The very best time of year.  

 

Families and friends together, feel a special kind of love and cheer  

Sharing all the joys of Christmas time  

The very best time, that strange, enchanted time,   

That shining, magic time of year. 

 

Brood voor onderweg  



Voorganger: 

Hier zijn wij samen: voor elkaar bekende en onbekende mensen, te midden van licht, 

zang en muziek. Hier zijn wij samen, als mensen van goede wil; hier komen we weer op adem, 

breken wij uit ons jachtig bestaan, hier willen wij zingen, dankbaar zijn, hopen en verwachten, 

omdat God ons nabij gekomen is, ons Zijn hand reikt, ons “licht“ wil zijn. 

Hij is de schepper van wereld en mensen, Hem komt alle eer toe, alle lof. 

Hij is als een heilige God in ons midden. 

Licht en warmte; wat zoeken mensen anders in deze dagen? Het licht van de hoop, toekomst, 

van alles waarvan mensen dromen. In dit kleine kind, dit God-geboren kind, Jezus van 

Nazareth, wordt alle hoop werkelijkheid, krijgen dromen toekomst en wordt eenzaamheid  

hartverwarmende nabijheid. 

allen:  

God, zo willen wij zijn voor elkaar: 

als brood voor onderweg, goedheid en liefde. 

Zo willen wij verder trekken, 

als Uw volk op deze aarde; 

zwervers kunnen bij ons terecht, 

armen mogen met ons delen, 

zieken krijgen een plaats 

en verdwaalden reiken we ons licht, 

als een ster aan de hemel 

en de warmte van het kind in ons hart. 

Lied : Avé Maria door Hoveniertjes 

Lied: Koud en dorstig door Amice 

Koud en dorstig, buiten adem,  

zwervend, zoekend naar wie weet.  

Hand reik mij een beker aan!  

Wenk mij toe, kom mij te na! 

 

Moedeloos en ongeborgen,  

om het even lijkt mij leegte.  

Wie vertelt mij wat mij toekomt?  

Donker toeval, of gegeven,  

wat heet leven? Is het zegen?  

Koud en dorstig… 

 

Lief verhaal van lange adem,  

dat de tand des tijds niet stuk kreeg:  

noem mij bij mijn diepste namen,  

laat mij huizen in jouw schaduw,  

leef in mij, dat ik gekend ben.  

Antwoord ben Jij,  

God, belichaamd in een mens, die liefde heet.  



Hand reik mij een beker aan!  

Wenk mij toe, kom mij te na! 

 

Laat mij wachten, zonder woorden,  

tot in mij het zingen aanvangt.  

Al mijn vragen wordt ontmanteld.  

Ik, gewenste! Kind voor altijd,  

van Jouw trouw het levensteken. 

Antwoord ben Jij… 

 

Slotgedachte   

God, doe ons een ster zien, 

zoals de wijzen uit het oosten, 

opdat we weten 

waar we U zoeken moeten 

in de wereld van vandaag. 

Laat ons een licht opgaan in deze dagen 

opdat we ontdekken  

wat het kind in de kribbe ons laat zien: 

uw liefde en uw warmte, 

zomaar, onverwacht, 

tussen heel gewone mensen. 

Doe ons een ster zien 

die verder reikt dan de komende kerstdagen. 

Geef ons licht, 

opdat wij kunnen zien 

of we op de goede weg zijn. 

Zegenbede 

Voorganger: 

“Ga in vrede” dat zei Jezus  

“Ga in vrede”, zegt Hij ook tot ons. 

En dus gaan we. 

Met liefde en warmte, 

met het licht van de hoop en een ster voor ons uit 

naar gewone mensen om ons heen. 

Allen: 

Moge God ons zegenen, 

opdat we elkaar blij, bemoedigend 

en tot vrede nabij zijn, 

in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Slotlied : Joy to the World door Amice 

Joy to the world, the Lord is come! 

Let earth receive her King; 



Let every heart prepare Him room, 

And Heaven and nature sing, 

And Heaven and nature sing, 

And Heaven, and Heaven, and nature sing. 

Joy to the earth, the Savior reigns! 

Let men their songs employ; 

While fields and floods, rocks, hills and plains 

Repeat the sounding joy, 

Repeat the sounding joy, 

Repeat, repeat, the sounding joy. 

No more let sins and sorrows grow, 

Nor thorns infest the ground; 

He comes to make His blessings flow 

Far as the curse is found, 

Far as the curse is found, 

Far as, far as, the curse is found. 

He rules the world with truth and grace, 

And makes the nations prove 

The glories of His righteousness, 

And wonders of His love, 

And wonders of His love, 

And wonders, wonders, of His love. 

Vertaling: 

Laat de wereld vrolijk zijn want de Heer komt eraan. 

Laat de aarde haar koning ontvangen 

Laat ieder hart ruimte voor hem maken 

en laat de hemel en de natuur zingen 

Laat de wereld vrolijk zijn, de Heer regeert. 

Laat de mensen hun liederen aan Hem opdragen, 

terwijl velden en rivieren, bergen en pleinen, 

het vrolijke geluid herhalen. 

Laat zonde en verdriet niet meer toenemen, 

noch doornen de grond onveilig maken. 

Hij komt om Zijn zegeningen te laten vloeien, 

zodat ze de vervloekingen kunnen overwinnen. 

Hij regeert de wereld met waarheid en gratie 

en laat de naties bewijzen, 

de glorie van Zijn rechtschapenheid 

en de wonderen van Zijn liefde. 

 

 

 



Levend woord  

Kijk naar het licht en houd moed. Eens wordt de aarde goed. 

De kinderen zongen daarover; dat klinkt toch als muziek in je oren. 

Er zal een kind geboren worden; Immanuel – God met ons. 

Wij kunnen ons verplaatsen in de situatie waarbij we een geboorte verwachten 

en daarbij denken aan de toekomst die een kind tegemoet zal gaan. 

Ook dan stellen wij vragen over condities, ontwikkelingen en vooruitzichten. 

In ons hart voelen we dan de voor de hand liggende noodzaak en wens om de volgende 

generatie alle kansen te geven om tot volle bloei te komen en echte en goede mensen te 

worden. 

Tot zover klinkt het prachtig zult u denken, maar zijn de omstandigheden wel zo gunstig? 

We vroegen het ons al af: 

misschien is je hart te koud 

misschien is het licht van je geloof gedoofd 

misschien is er voor niets of niemand plaats; weinig hoopvol. 

En toch: kijk naar het licht en houd moed; eens wordt de aarde goed. 

In elke kerstperiode komt dit naar voren maar telkens twijfelen wij zodra we om ons heen 

kijken. 

We zien de ellende van oorlogsvoering zoals in Syrië en al die andere plaatsen waar 

mensenrechten niet gerespecteerd worden, waardoor mensen omkomen, gewond raken en 

in angst leven of als vluchtelingen en ontheemden ronddolen. 

En toch: vrede op aarde – God met ons. 

Hou het dan dicht bij jezelf. 

Het gaat niet om het machtige en het grootse, maar om het gewone en kleine; 

de menselijke maat. Maria aanvaardt dat en deelt haar vreugde met Elisabeth. 

De geboorte van Jezus van Nazareth – Zoon van God en Mensenzoon – toont ons dit: 

zonder pracht en praal, maar gewoon mens geworden onder verre van ideale 

omstandigheden. Er was geen plaats in de herberg en geboren in een stal zegt het verhaal. 

Maar toch gebeurde er iets heel bijzonders. 

En wat is er van Hem geworden; wat een voorbeeld. 

Iets groots is begonnen uit goddelijke liefde, met een hoopvolle boodschap voor op onze 

levensweg. Voor alle mensen van goede wil. 

Een voorbeeld met een opdracht, dat wel! 

Het is belangrijk dat mensen luisteren, kijken en met respect omzien naar elkaar. 

- gelukkig wordt dan solidariteit vanzelfsprekend 

- gelukkig wordt dan rechtvaardigheid de norm 

- gelukkig wordt dan doen en laten met respect voor natuur en cultuur menslievend. 

Mensen weten zich in saamhorigheid verbonden en vertrouwen in het goede van iedereen. 

Een ster geeft licht en helpt je door de nacht; brengt ons bij een kind: vrede op aarde. 

Het kan zomaar ook al vandaag. 

Laat je die kans niet ontroven maar ga ervoor: 



bouwen aan wereldwijde vrede; een feest. 

Laat je vanuit het diepste van je hart raken, sta op en ga vol vertrouwen op weg: 

je staat er niet alleen voor, geloof daar maar op; Immanuel. 

 

 


