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Thema: Goed doen! 

Voorgangers:   Frank Bockholts en Hans van Hak 
Cantor:   Huub Bukkems 
Pianist:   Paul van der Steen 
Beamertechniek:  Jeroen Kok 
Beamerpresentatie: Victor Gijsbers 

Klankschaal 

Oasekaars aansteken 

Openingslied: Welkom Tekst Margryt Poortstra. Muziek van Tom Löwenthal 

Welkomstwoord 

Goede avond. Welkom hier in dit huis waar de deur open staat en waarin wij samenkomen in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
In wat voor wereld leven wij, leef jij, leef ik? Is dat dezelfde wereld? Aan de hand van twee lezingen 
kunnen we ons afvragen, moeten we ons afvragen wat dat voor ons betekent. Als je afgaat op wat de 
dagelijkse media over ons uitstrooien dan krijg je de indruk dat er niet veel goeds over deze aarde gaat. 
Vind je dat de nieuwsberichten een beeld schetsen van de werkelijkheid, of is goed nieuws geen nieuws? 
Ben je een optimist, of ben je een pessimist. Houd je van actief zijn, of ben je meer van het 
afwachtende? Houd je van een heel uitgebreide vriendenkring of ben je meer van een of twee hechte 
vriendschappen? Laat je je gauw beïnvloeden door reclametrucs en gratis aanbiedingen, of ben je een 
sterke persoonlijkheid/eigenwijs en kies je heel bewust wat wel en wat niet? Dat en nog veel meer 
bepaalt hoe jij door het leven gaat/in het leven staat. Door wie laat je je beïnvloeden? 

Openingsgebed 

Goede God, 
Een woord lijkt maar een woord, Maar als wij uw woorden ter harte nemen kunnen ze vruchtbaar 
worden in de harten van wie horen wil. Vandaag zijn wij de hoorders. Maak uw woorden vruchtbaar in 
ons, opdat wij een rijke oogst opleveren aan wat U van ons verwacht aan gerechtigheid en vrede, aan 
vriendschap en liefde, aan een gemeenschap naar uw beeld. Amen. 

Schriftlied GvL 593 

Vredewens 

Wat zou het mooi zijn als wij de vrede die wij elkaar hier van harte toewensen werkelijk waar kunnen 
maken en uit kunnen dragen naar buiten. Vrede in en met jezelf, vrede met de ander. Dat betekent 
respect en geduld hebben, oog en oor hebben voor je naaste, uitgaan van het goede in je medemens. 
Het zijn Jezus’ woorden als hij anderen ontmoette: ‘Vrede’. Laten wij elkaar die vrede toewensen. 

Vredeskaars 

Toelichting 1e lezing 

In de lezing van Amos horen we hoe er met machtsvertoon iemand de mond gesnoerd wordt. Amos is 
bijbels gezien een van de kleine profeten en komt niet uit de stam Israël, hij komt Judea en is een 
schapenboer en vijgenteler. De boodschap die brengt is niet mals en gaat in boerentaal: recht voor zijn 



raap en niet diplomatiek. Wat Amos ziet is wat iedereen zou kunnen zien, of zou moeten zien: een rijke 
bovenlaag van de bevolking die in weelde baadt en het volk eronder houdt; een godsdienst die mooie 
liturgieën uitvoert, maar het onrecht gewoon toelaat; die de rijken zelfs geruststelt met het idee bij een 
uitverkoren en vroom volk te horen. In feite is de hele maatschappij sociaal, godsdienstig en politiek 
failliet. Een boodschap die vandaag nog net zo actueel is. 

Lezing Amos 7, 10 – 16a 

Amasja, de priester van Betel, stuurde deze boodschap aan Jerobeam, de koning van Israël: 
‘Amos hitst de Israëlieten tegen u op; het volk zal aan zijn woorden geen weerstand kunnen bieden. Hij 
zegt dat u, Jerobeam, door het zwaard zult sterven en dat Israël van zijn grond zal worden verbannen.’ 
Daarna zei hij tegen Amos: ‘Ziener, verdwijn! Ga naar Juda en verdien daar je brood, ga daar maar 
profeteren. Hier in Betel mag je niet langer profeteren, want dit is het heiligdom van de koning, de 
tempel van het koninkrijk.’ Maar Amos antwoordde Amasja: ‘Ik ben helemaal geen profeet en ook geen 
profetenleerling. Ik ben een veeboer en vijgenteler. Maar de Heer heeft me van achter mijn schapen 
vandaan gehaald en het is de Heer die tegen me heeft gezegd: ‘Ga naar mijn volk Israël en profeteer 
daar.’ Luister daarom naar de woorden van de Heer. Jij zegt dat ik niet mag profeteren in Israël, geen 
profeet mag zijn voor Isaaks volk.’ 
 
Tussenzang: Hoort hoe God met mensen omgaat verzen 1, 10 en 13. Gvl 619. 

Evangelie Mc 6, 7 -13. 

Jezus trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en 
zond hen twee aan twee uit en gaf hun de macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te 
nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel 
dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleding aan.’ En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, 
moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar 
jullie willen luisteren moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets 
meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en maakte het goede nieuws bekend om de 
mensen tot inkeer te brengen en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen 
hen. 

Accl.: Die mij droeg op adelaarsvleugels GvL 594. 

Levend woord  

Een grotere tegenstelling in de lezing van Amos en het evangelie is nauwelijks te bedenken. In het ene 
verhaal wordt er flink uitgehaald en is er een conflict tussen burger en machthebber, in het evangelie 
stuurt iemand zonder enig wettelijk gezag een groep mensen op stap in de meest sobere omstandigheid 
om het goede in de mens los te maken. Wat zit de wereld toch vreemd in elkaar. In wat voor wereld 
leven wij? In wat voor wereld leef jij? Is dat dezelfde wereld voor jou en voor mij? Heeft Amos nog 
steeds gelijk? Hoe positief ga je om met wat er om je heen gebeurt, of erger je je mateloos aan wat 
anderen allemaal verkeerd doen in jouw ogen? Als je de krant leest en het nieuws volgt dan lijkt het wel 
of er alleen maar ellende op de wereld is en zich allerlei lieden bemoeien met dingen waar je last van 
hebt. Maar is dat echt zo? Ik denk en ik vind van niet. Natuurlijk zijn er mensen die tussen wal en schip 
vallen omdat ze niet passen in de regels die achter een bureau verzonnen zijn. Dat is erg en zou niet 
moeten kunnen. Maar kijk eens naar hoe onze dagen verlopen. Waar hebben wij last van? Misschien van 
lichamelijke ongemakken en een vervelende ziekte, maar daar kun je de maatschappij niet op 
aanspreken. 
Het sociaal cultureel planbureau laat zien dat we tevredener zijn, het gaat economisch beter, maar de 



manier van samenleven is dit kwartaal met afstand het meest genoemde maatschappelijke probleem. 
Mensen zijn bezorgd over asociaal gedrag, groeiende onverdraagzaamheid en het gebrek aan 
saamhorigheid. De mensen zijn bezorgd, m.a.w. het overgrote deel van ons is bezorgd over die kleine 
groep waar we veel last van hebben; de mensen die van alles willen en zich geen rekenschap geven dat 
ook zij onderdeel zijn van een geheel. Ja, dat is dus maar een kleine groep ego-trippers, met 
onvoldoende respect, geen geduld en geen inlevingsvermogen voor de ander. Daar zouden we dus aan 
kunnen vragen: ik weet waar jij goed in bent, maar wat voor goeds doe jij voor een ander? 
De mens is goed, de mensheid is goed. Ik zeg wel eens: als dat niet zo was, was de wereld al lang 
vergaan. Het zijn de machthebbers die er meestal uit angst en eigenbelang een puinhoop van maken. En 
bovendien wordt ons dat door de media voorgeschoteld al ware dit de wereld waarin wij leven. 

Het evangelie laat zien dat de wereld, wij mensen, wij burgers, wij samenleving in feite heel anders 
functioneren. Mensen onder elkaar, kleinschalig, persoonlijk contact dat maakt de wereld waarin wij 
leven. Dat maakt een gemeenschap die toekomst heeft. En dat laat iedere dag weer zien dat het goede 
in de mens overheerst. De boodschap uit het evangelie is: Luister naar wat er van je gevraagd wordt en 
doe dat ook. De krant staat vol met voorbeelden hoe het niet moet en voor je het weet zit je mee te 
mopperen. Maar laten we eens kijken naar de vele goede en mooie voorbeelden uit ons dagelijks 
gebeuren waaruit blijkt dat we eigenlijk in een fantastisch mooie wereld wonen. 
Er staan trouwens ook wel goede voorbeelden in het nieuws, bijvoorbeeld de acties die geld 
bijeenbrengen voor noodgevallen, zoals pas nog het 5-jarig jongetje die zorgt voor geld voor de 
verbouwing van de badkamer van de buurvrouw, het jongetje met de nagellakactie, Samenloop voor 
Hoop. De hele wereld leefde mee met de reddingsactie van de voetballertjes in Thailand. Denk eens aan 
alle vrijwilligers in de gezondheidszorg, in de thuiszorg. Zonder hen zou de wereld ineenstorten. Zo zijn 
er nog wel meer. Goed doen. Het gebeurt steeds, overal. Sinds het uiteenvallen van onze 
parochiegemeenschappen zie ik dat dat er heel veel contacten zijn gebleven en ontstaan: bij elkaar op 
bezoek, uitstapjes, etentjes. Ze komen lang niet allemaal meer in de kerk, maar zijn zo toch bezig met 
wat God van ons vraagt: oog en oor hebben voor je medemens, maar daar ook wat voor willen doen. 
Veel mensen doen dat ook en zijn zich niet bewust dat dat heel bijbels is, maar dat hoeft ook niet. Waar 
het om gaat is dat wij samen proberen om onze gemeenschap leefbaar te houden voor en onze 
kinderen. Als wij ons best doen om dat op de manier te doen die Jezus ons heeft voorgeleefd dan moet 
dat goed komen. 
Och, er zijn nog zoveel andere dingen waaruit blijkt dat de mens goed in elkaar zit. Kijk gewoon in het 
verkeer. Honderdduizenden auto’s, fietsers, voetgangers onderweg en eigenlijk maar een paar 
ongelukken. Mensen houden gewoon rekening met elkaar. Een stukje van columniste Nynke de Jong in 
het ED sinds ze weer terug is na de geboorte van haar kind; samengevat schrijft ze: ik zou al die 
opiniemakers en politici die denken dat de ondergang aanstaande is een wandelwagen in de hand willen 
drukken en een rondje laten lopen, dan maak je vanzelf een praatje met allerlei mensen. De problemen 
verdwijnen er niet mee, maar je blik op je omgeving wordt er een stuk positiever van. 
Ik weet niet wat de donderpreken van Amos uiteindelijk teweeg hebben gebracht, maar ik ben een 
optimist die graag naar het goede in de mens kijkt en daarmee vooruit wil, meedoen aan wat het 
evangelie van ons vraagt. Daarom vind ik het mooi om in Oase met jullie daaraan mee te werken. Dat 
doet mij goed en jullie hopelijk ook. 

Stilte 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in Jezus Christus,  
dat in Hem de liefde van God voor ons zichtbaar is geworden.  
 



Ik geloof dat Hij mij de weg wijst  
naar mijzelf, naar anderen en naar God,  
dat Hij mij de kracht van zijn Geest schenkt  
om samen met anderen een vuur van liefde te zijn in deze wereld.  
Ik geloof in een gemeenschap die levengevend kan zijn,  
waar geen blijvende ruzie of vijandschap is  
en mensen elkaar weer weten te vinden  
door vergiffenis te schenken en te ontvangen.  
 
Ik geloof in een gemeenschap  
die een teken van hoop kan zijn in deze tijd,  
door zich niet te laten inpakken door welvaart alleen  
en bijkomstigheden die geen leven brengen.  
 
Ik geloof in een gemeenschap van liefde  
waar wij voorrang verlenen aan elkaar,  
aan een open en eerlijk contact  
waar mensen hun leven delen  
en inspiratie vinden in elkaar.  
 
Ik geloof in Jezus Christus  
dat Hij bij ons is en met ons meegaat  
gisteren, vandaag en altijd. Amen.  
 
Kinderen komen terug 

Collecte (pianomuziek) 

Voorbede 

Acclamatie: Omdat Gij het zijt (refr GvL 448). 

Goede God, 
U weet wat er omgaat in ons hart. 
Daarom komen we in vertrouwen naar U toe en bidden: 

Voor allen die hun geloven doorgeven: 
dat ze echt en eerlijk zijn in wat ze zeggen en doen 
en niet terugschrikken voor tegenstand. 

Voor allen die hun vertrouwen doorgeven: 
dat ze elkaar ondersteunen en aandacht hebben voor elkaar 
om de juiste woorden te gebruiken. 

Voor allen die hun optimisme doorgeven: 
dat ze hun liefde aanreiken aan anderen 
als een gids in hun leven en een licht op hun levensweg. 

Voor allen die hun hoop doorgeven: 
dat ze niet moe worden van tegenslagen 
om de moed om door te gaan. 



Laat ons zingend bidden. 

Intentieboek: 
We bidden voor de intenties die opgeschreven zijn: 

Eigen intenties: 
Uitnodiging om eigen intentie uit te spreken en daarbij een kaarsje aan te steken: . . . . 

Laat ons zingend bidden. 

Lichtje van de maand: Til Lodewijks die kort geleden naar Sele is verhuisd. 

Wij herdenken, hen die gestorven zijn: 

Wij bidden voor de kinderen, die geboren zijn, 
dat zij opgroeien tot hartelijke mensen. 

Wij bidden voor hen die het moeilijk hebben, 
dat zij kracht en steun ondervinden van mensen die hen nabij zijn. 

Wij bidden voor onszelf en wat in de stilte van onszelf leeft: 
 
Laat ons zingend bidden. 

Onze Vader (Taizé) 

Brood voor onderweg 

In de Oase kun je terugkijken op de weg die je gegaan bent. Er is water om je dorst te lessen, er is 
voedsel om je lichaam weer aan te sterken. Er is tijd om je geest te verfrissen, om rust te vinden en je 
voor te bereiden om opnieuw op weg te gaan, samen met alle anderen die ook onderweg zijn. Daarom 
delen wij brood voor onderweg. Brood van leven, geestelijk leven, waarmee wij het verbond vieren 
dat Jezus met ons in aangegaan. 
Laten wij ons sterken door dit brood met elkaar te delen. 

Gedachte  

Ik weet waar jij goed doet. 

Zou de wereld niet beter zijn als iedereen die ik ontmoet zou zeggen: 
Ik weet waar jij goed doet en dan spontaan iets goeds zou doen … 

Zou het niet fantastisch heerlijk zijn als elke handdruk zeggen zou van harte en oprecht gemeend: 
ik weet waar jij goed doet … 

Zou niet het leven mooier zijn als men het goede steeds prijzen zou. 
Want werkelijk bij al het kwaad is er zoveel goeds in mij, in jou … 

Zou het niet een fijne houding zijn als iedereen denken zou: 
Jij weet iets goeds van mij en ik, ik weet waar jij goed in bent. 

Zegengebed  

In deze viering konden wij horen wat God van ons verwacht.  
Hij is mét de verkondigers die Hij op weg stuurt, Hij is mét de hoorders die naar Hem horen. Als wij er 
door bemoedigd worden, laten wij dan de ander bemoedigen, als wij er door verwarmd worden, laten 



wij dan de ander verwarmen en zo bijdragen aan een gemeenschap van liefde, gerechtigheid en vrede, 
waar macht en leiderschap ten dienste staan van allen. Vragen wij God om ons daartoe te zegenen en 
geven wij die zegen door aan elkaar. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal. 

 


