
OASE viering 28 mei 2016 in de Immanuelkerk 

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Mieke Mol 

 

Thema: “Zijn roep handen en voeten geven” 

 

Klankschaal 

 

Welkom/ inleiding 

Het thema van deze viering is: “Zijn roep handen en voeten geven”.   

Is dat mogelijk daar gehoor aan te geven?   Hoe doen we dat? Welke vormen heeft dat?  

Gaandeweg de viering gaan we hier dieper op in. 

 

Klankschaal 

 

Openingslied: Wees hier aanwezig GVL 647 

 

Kinderen gaan mee voor de KinderWoordDienst 

 

Gebed       

 

God zie ons hier samen. Zoekend naar inspiratie en verbinding; wachtend op woorden en muziek die 

kracht geven  om werkelijk uw  handen en voeten te kunnen zijn. 

U die onze  angsten en twijfels kent , open ons hart en ons hoofd voor ieder die wij tegen komen, waar 

dan ook. Wees ons nabij, verwarm en verrijk ons met uw Geest. Amen. 

 

Lied:  Psalm 25 III Houd mij in leven, wees  Gij mijn redding    

 

Bezinning  naar Desmund Tutu        

 

Ik droom van een wereld 

waar iedereen vrij is 

om ten volle mens te zijn, 

maar ik vergeet wel eens 

dat we elkaar daarvoor nodig hebben. 

 

Ik droom van een wereld 

waar mensen creatief werken 

aan al wat goed en mooi is, 

maar ondertussen 

liet ik jou geen ruimte 

om te doen wat je moest doen. 

 

Ik droom van een wereld 

waar mensen, beeld van God, 

voor elkaar als broers en zussen zijn 

en ik hoop en geloof 

dat jij daar ook van droomt. Amen. 



 

 

Vredewens:  

Willen we die droom werkelijkheid laten worden, dan hebben wij elkaar hard nodig. Wat kun je dan 

beter doen dan elkaar de hand reiken en elkaar de vrede en alle goeds toewensen. 

 

Lied:  Vrede voor jou, vrede voor jou      

 

Vertelling  van Rainer Maria Rilke 

 

De roos   

 

Rilke, een bekend filosoof, gaf les aan de Sorbonne in Parijs. Elke dag liep hij van zijn huis naar de 

universiteit, samen met een collega. En iedere dag kwamen ze voorbij een plek, waar een vrouw stond 

te bedelen. Sommigen legden een aalmoes in haar hand. Ze stond daar dan, met gebogen hoofd. Ze 

schaamde zich, omdat ze moest bedelen. Rilke gaf haar nooit wat. 

 

Op een dag echter had Rilke een rode roos bij zich. Hij legde die behoedzaam in de hand van de 

bedelende vrouw. Ze keek op en keek hem even aan. Toen liep Rilke verder. De volgende dag stond ze 

niet op haar vertrouwde plek, en daags daarna en de hele week niet. De collega van Rilke merkte op: 

“Waar heeft ze nou de hele week van geleefd?”. 

Rilke zei: “Heel eenvoudig van die roos! 

 

Evangelie: Lucas 9, 11b-17     

 

Acclamatie: Kom adem ons open     

 

Levend woord   

 

Lange stilte        

 

Geloof belijden          

 

Ik  geloof in God, die liefde is, 

begin en einde van al wat is; 

die niemand laat vallen, ook  mij niet. 

Hij  zingt  in mij als ik blij ben 

en huilt met mij als ik verdriet heb; 

bij al wat gebeurt, is Hij nabij. 

 

Ik geloof in Jezus, 

kind van mensen, Zoon van God, 

een en al liefde tot het uiterste toe. 

Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee 

als een vriend, als een bondgenoot. 

 

Ik geloof in de Geest, 

die zoekt naar mensen, 



die mee willen doen met God, 

die mensen verwarmt en inspireert 

en aanzet tot liefde, groter dan hun hart. 

 

Ik geloof in de mensen 

die zoeken naar wegen 

om te doen wat zij beogen; 

die in zijn naam, 

openlijk of in stilte 

doen wat gedaan moet worden, 

als antwoord op Gods roepstem, 

die samen kerk willen zijn 

in de geest van het evangelie. 

 

Ik geloof in het leven 

dat achter onze grenzen, 

vrede en rust vindt bij God, 

die het draagt en zal voltooien, 

want Gods liefde, 

Gods barmhartigheid en trouw 

zijn eindeloos groot. Amen. 

 

Lied: Dit ene weten wij          

 

Voorbeden, gebeden uit intentieboek en  mogelijkheid eigen intentie uit te spreken en daar een kaarsje 

voor aan te steken.  

 

Acclamatie:  Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God   

 

Kinderen komen terug van de KinderWoordDienst 

 

We gaan staan en bidden hand in hand het Onze Vader  

 

Voedsel voor onderweg        

 

Voorganger:  Onderweg ben je, al weet je niet waarheen, 

al zou je liever blijven waar je bent. 

Onderweg ben je naar een toekomst die niemand kent. 

Maar één ding staat vast: 

je weg zal over lichte en donkere paden leiden, 

door zonnige en stormachtige gebieden. 

 

Allen:  Onderweg zijn we zoals zovelen voor ons, 

onderweg in het geloof dat God voor ons uitgaat 

en ons in de rug steunt. 

Onderweg in het vertrouwen dat God ons vrijheid geeft 

en ons opvangt voordat we vallen 

 



Voorganger: Onderweg zijn we en we delen met elkaar brood   

als teken dat we het niet alleen hoeven te doen. 

 

Laten we het brood daarom nu aan elkaar  geven  

als teken van onze verbondenheid 

met God en met elkaar 

en als voeding voor de weg 

die wij de komende weken zullen gaan. 

 

 Zegenwens     

 

Ga en leef naar de woorden 

die we hoorden. 

Ga en maak waar  

wat we met het delen van het brood vieren. 

Ga in vrede, 

ga met God. 

Hij zendt ons om voor elkaar 

als God te zijn. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 

 

Slotlied:  GVL  594 Die mij droeg op adelaarsvleugels       

 

 

 

 


