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OASEVIERING 9 MAART 2019 
 

Thema:  Beter mens worden   
 

Voorgangers: Jeanneke de Bot en Frank Bockholts    
Cantor: Wim Delhaes 
Pianist: Paul van der Steen 
Beamer presentatie: Armand Klaassen 
Beamer bediening: Harry de Bot 

 
Mededelingen   

 
Paaskaars is aan 

 
Klankschaal 

 
Oasekaars wordt aangestoken   
 
Openingslied:  Wij bijeen   
 
Welkom en inleiding     
 
Welkom lieve mensen. 
Wat voelt het toch al vertrouwd om hier zo samen te zijn onder dit dak, in dit warme, ontvangende 
en gevende huis. 

 
We staan aan het begin van de 40 dagen tijd.  
Lucas verteld ons over de 40 dagen woestijnervaring  van Jezus; een tijd van beproeving, waar Hij 
doorheen komt omdat Hij zich laat leiden door de Geest van God. 
 
 Zes volle weken tot Pasen. Altijd een bijzondere tijd van verstilling, bezinning en inkeer. Een tijd die 
ons kan oproepen meer bewust te zijn van de wijze waarop wij mens zijn, waarop wij onze weg gaan 
om in de weken na Pasen  “vernieuwend”  onze weg  weer op te pakken. 
Toch is dat nog niet zo eenvoudig. 
 
“Beter mens  worden”, het thema van deze viering 
Samen  op zoek gaan naar wat hieraan kan bijdrage;  ons laten inspireren door anderen  en soms 
komt dat uit onverwachte hoek ; althans dat was voor mij zo, jullie horen dat in mijn levend woord. 
 
Frank en ik wensen  ons allen toe dat dit samenzijn een inspirerend begin mag zijn van onze weg naar 
Pasen, in de geest van die ENE. 
 
Naar aandacht voor het wezenlijke  naar Jean-Paul Vermassen     
 
Dagen zonder vlees. 
Dagen zonder alcohol. 
Dagen zonder internet, 
Dagen zonder smartphone. 
Het is gezond. 
Het doet deugd. 
Het is goed voor de samenleving, 
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Maar voor mij zijn de veertig dagen, 
dagen van meer verwijzing naar het Jezusverhaal. 
Dagen van meer aandacht en bewustwording, 
van innerlijke vernieuwing en gedragsverandering: 
nieuw zien om nieuw te zijn. 
Niet zozeer “dagen zonder” maar “dagen met”. 
Dagen om het  -voorbij Goede Vrijdag- 
weer Pasen en Pinksteren te laten worden 
in ons eigen leven, in onze relaties, 
in de wereld,  en tussen de godsdiensten. 
 
Moment van inkeer    
 
V. Soms, God, zeggen wij het U 
soms zeggen we het tegen onszelf 
als we diep met onszelf in gesprek zijn 
dat wij U zoeken, U nodig hebben 
als een weten van richting en zin in ons bestaan 
als een verlangen naar een basis 
om de schokken op te vangen 
die er in ons leven zijn 
om vertrouwen te houden in mensen 
en vertrouwen in onszelf. 
 
Wij zoeken U, God, wij hebben U nodig 
om te weten wat wij kunnen doen 
met alles wat ons in ons leven is gegeven 
om de vraag te onderzoeken 
wat ons bestaan ten diepste is 
waar het door U wordt geleid 
waar het door U wordt gered. 

 
A. Wij zoeken U, God, om weer te weten 
wat mensen voor elkaar kunnen zijn 
hoe wij elkaar nabij kunnen zijn 
en het goede in elkaar naar voren halen. 
Hoe wij vreugde kunnen scheppen 
uit wat ons bestaan met elkaar kan zijn. 
 
Wij bidden U, God 
wees Gij ons nabij in ons leven, in onze wereld 
wees Gij ons nabij, met uw Geest. 
 
Lied:  Gij hebt ons in de moederschoot gekend    
 
Evangelie: Lucas 4, 1-13   
 
Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld. 
 
Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig 
dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. 
Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 
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De duivel zei tegen hem: “Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te 
veranderen. Maar Jezus antwoordde: “Er staat geschreven: “de mens leeft niet van brood alleen”. 
Toen bracht de duivel hem naar een hoger gelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik 
alle koninkrijken van de wereld zien. 
De duivel zei tegen hem: ”Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, 
want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, 
zal dat allemaal van u zijn”. 
Maar Jezus antwoordde: “Er staat geschreven: “Aanbid de heer, uw God, vereer alleen hem”. 
De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel en hij zei 
tegen hem:”Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn 
engelen zal hij opdracht geven om over u te waken”. En ook: “op hun handen zullen zij u dragen, 
zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” 
Maar Jezus antwoordde:”Er is gezegd:”Stel de Heer, uw God, niet op de proef”. 
Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem 
vandaan. 
 
Lied: Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, GVL460   
 
Levend woord   
We hebben Lucas horen vertellen over  Jezus die veertig dagen en veertig nachten, al vastend in de 
woestijn verblijft. Hij wordt daar getest  door de duivel op zijn verbondenheid met God, zijn Vader. 
Omdat hij de Geest de ruimte geeft hem te leiden blijft Jezus zijn Vader trouw, óók als hij zo 
ontzettend op de proef wordt gesteld. 
 
Elk jaar rond deze tijd, de 40 dagen vóór Pasen, worden we uitgenodigd stil te worden bij de weg die 
Jezus gaat naar Pasen toe en elk jaar voel ik het verlangen om deze 40 dagen bewust in te gaan; 
bewuster te be-leven/ leven dan de andere dagen van het jaar, maar dat gaat niet vanzelf. Misschien 
kun je dat ook wel niet alleen, heb je de ander/ hebben wij elkaar daarbij nodig. 
Om die reden ben ik heel blij met de vasten vieringen in deze / “onze” kerk en maak ik meer ruimte 
voor momenten van stilte en bezinning; ook digitaal (niet meer weg te denken in deze tijd) is er de 
nodige voeding, zoals een 40daagse retraite waar ik iets van mee wil nemen in de komende periode  
en toch loop ik het risico dat deze tijd niet zo heel veel verschilt van de tijd voor en na de 
vastenperiode, terwijl mijn ziel er wel naar verlangt. 
Misschien is dat herkenbaar!? 
 
De woorden van Jean-Paul Vermassen, die ik aan het begin liet horen,  zijn al wel woorden die mij en 
ik hoop ons allen,  in een andere laag kunnen aanraken;  
“Dagen zonder vlees. 
dagen zonder alcohol. 
dagen zonder internet, 
dagen zonder smartphone. 
Het is gezond. 
het doet deugd. 
het is zeker goed voor jezelf en de samenleving. 
 
Maar (zo vervolgt hij) voor mij zijn de veertig dagen, 
dagen van meer verwijzing naar het Jezusverhaal. 
Dagen van meer aandacht en bewustwording, 
van innerlijke vernieuwing en gedragsverandering: 
nieuw zien om nieuw te zijn”. 
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Die laatste woorden: “dagen van innerlijke vernieuwing en gedragsverandering; nieuw zien om nieuw 
te zijn” ( ook na Pasen)…. maakten in mij een herinnering wakker aan een documentaire serie  over 
moslims, wonende in een grote diversiteit aan landen 
Een van die uitzendingen speelde zich af, vorig jaar tijdens de Ramadan, de vastenmaand van de 
moslims. Om  meerdere redenen raakte die uitzending mij toen erg aan en geeft mij nu inspiratie en 
voeding rondom  het  diepere “zin-geven” aan de komende veertig dagen.  
 
Jonge moslims werd gevraagd naar hun  motieven om deel te nemen aan hun vastenperiode:  
“Wat doet  het met je ?  Wat brengt het je? Wat is er zo belangrijk aan?” 
Mooie vragen trouwens, die we ook elkaar eens kunnen  stellen rondom onze eigen vastenperiode. 
 
Een prachtige, jonge, moderne moslima vertelde: “ De Ramadan geeft mij de gelegenheid  te werken 
aan  “een beter mens  worden”. Heel eenvoudige, haast simpele woorden, maar wat werden ze blij-
moedig (blij en moedig) uitgesproken en nog eens enthousiast beaamt door andere moslims om haar 
heen.  
Naast het vasten en hun gebedsmomenten, waar ze dieper op ingingen, werd het  aangevuld met: 
“Beter mens zijn t.a.v. de mensen om je heen, van jouw “rijkdom” (letterlijk en figuurlijke rijkdoml)  
uitdelen …je hart laten spreken….gaan voor het goede…. 
Deze, bijna “vreugdevol” uitgesproken woorden deden toen en nu nog steeds iets met mij; ze geven 
mij voeding op mijn weg door onze veertigdagentijd.  
Als eerste hoorde ik “blije gelovige” waarbij de diepgang toch niet ontbrak; wij christenen kunnen 
daar wel iets van leren,die blijheid is niet zo van ons gezicht af te lezen  als het om geloven gaat 
Daarnaast maakt het mij blij dat uit zo’n onverwacht  “vreemde” hoek,  want zo ervaren we de 
moslims/Islam toch vaak wel, die inspiratie is gekomen.  
Een  “vreemde ander”, en dan bedoel ik “vreemd” in brede zin, kan ons veel van waarde aanreiken, 
als ik er maar oog voor heb heb en mij er voor open wil stellen. 
Ooit las ik: “Christenen kunnen betere Christenen en Moslims kunnen betere Moslims worden, dankzij 
de ander. Voor mij is dat wat Vermassen noemt: -----nieuw zien om nieuw te zijn-- .Woorden die wel 
tijd vragen om tot je door te laten dringen. Nieuw zien om nieuw te zijn……….die vreemde ander kan 
mij helpen een betere Christen te worden. 
  
Jezus gaf ons dat voorbeeld al,  liet ons zien dat hij geen onderscheid maakte tussen mensen, waar 
ook vandaan, van welke levensovertuiging of religie ook.  De “vreemde ander” kon onvoorwaardelijk 
rekenen op zijn “ ik zie jou, ik hoor jou, ik luister naar jou;  ik ben er onvoorwaardelijk  voor jou,”.  
Zo goed als Jezus te zijn, dat zal niet lukken, maar het voorafgaande met extra aandacht en een 
groter bewustzijn  deze komende periode beoefenen, dat is wel een mooie opdracht voor de 
40dagentijd 
 
“Beter mens worden” het thema van onze viering ; Voor ieder van ons kan dat een andere invulling 
krijgen, maar eenduidig is wel dat het vaak met “relatie” te maken heeft;  je open/ respectvol  
verbinden  met de ander/ Ander ……soms ook een zo  vreemde ander…..zodat we voor elkaar een 
inspiratiebron kunnen zijn op onze levensweg. 
 
 Jean-Paul Vermassen eindigt zijn gedachte zo: 
Niet zozeer “dagen zonder” maar “dagen met”. 
Dagen om het  -voorbij Goede Vrijdag- 
weer Pasen en Pinksteren te laten worden 
in ons eigen leven, in onze relaties, 
in de wereld,  en tussen de godsdiensten. 
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Stilte  
 
Geloofsbelijdenis    
 
V. Ik geloof in mensen die tijd maken voor elkaar 
en de klok in deze jachtige wereld even 
kunnen stil zetten. 
 
A. Ik geloof in mensen 
die bouwen aan een nieuwe wereld 
en de moed niet opgeven om aan Gods  
schepping  te werken. 
 
V.Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had voor kansarmen 
en met een klein woord of gebaar 
hen nieuwe levenskansen gaf. 
 
A. Ik geloof in God, de schepper van ons bestaan 
die veel geduld heeft met ons menselijk falen, 
maar ons telkens nieuwe kansen biedt. 
 
V.Ik geloof in de Geest die onze kracht is 
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe 
over tijd en grenzen heen. 
 
A.Ik geloof in God 
die ons overvloed van leven wil schenken 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Voorbede   

 
Acclamatie: U, die luistert in nabijheid, hoor naar ons bidden   

  
Leggen wij onze gebeden voor aan Hem die naar ons luistert. 

  
U, die luistert: 
Laat ons luisteren naar uw woord en laat het binnendringen, 
zodat wij beter luisteren naar alle signalen om ons heen 
van allen die onze aandacht vragen, 
van allen die snakken naar een goed woordje of een arm om de schouder. 
Laat ons zo een beter mens worden. 

  
Zij die niet naar u luisteren, 
zij die macht uitoefenen ten koste van hen die daarvan afhankelijk zijn, 
bestuurders die besturen vanuit eigenbelang, 
geestelijken die kinderen misbruiken, 
dat op sociale media het begrip fatsoen weer inhoud krijgt. 
Bidden we dat zij leren luisteren naar uw woord van waarheid en respect  
en zo een beter mens worden. 

  
Zij die wel luisteren, 
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geef hen de kracht om naar uw woord te blijven luisteren 
en anderen daar in mee te nemen. 
Bidden we voor onze paus en andere leiders, bestuurders en beleidsmakers 
dat zij blijven werken aan een betere wereld, veraf en dichtbij, 
waarin iedereen een beter mens kan worden. 
 
Intentieboek 
 
Persoonlijke intenties 
 
Moment van stilte voor wat nog geen woorden heeft 
 
Lichtje van de maand 
 
Onze Vader   
 
Onze vader 
hemel en aarde 
diep in ons verborgen, 
laat jouw wil geschieden. 
Geef ons dagelijks wat wij nodig hebben 
naar lichaam en naar ziel. 
Vergeef ons onze tekortkomingen 
en leer ons mild te zijn 
voor onszelf en voor anderen. 
Maak ons wakker 
uit slaap en dwangmatigheid 
en laat ons steeds het goede doen, want van jou is de toekomst, tot in eeuwigheid Amen. 
 
Collecte en wij zingen dan: Bless the Lord, Taizé lied   
 
Brood voor onderweg    
 
V. Brood, levensnoodzakelijk. 
Even levensnoodzakelijk als warmte en tederheid geven, 
omarmen en bevestigen. 
A.Brood, teken van: “Ik wil bij je zijn”, 
dat vertelt over een God die met mensen wil leven. 
V.God, wij vragen U dat U ons vergezelt 
op onze veertigdaagse tocht naar Pasen, 
zoals het volk van Israël uw nabijheid mocht ervaren 
op hun tocht door de woestijn. 
A.Wees bij ons God, nu heel langzaam het nieuwe leven zich weer aandient 
en het kleine de kracht gaat krijgen om uit te groeien. 
V.Wees bij ons God, als we proberen onze eigen grond 
om te spitten en klaar te maken voor een nieuwe lente. 
dat het zaad van vrede en vriendschap kan ontkiemen in ons hart. 
A.Dank U God, voor het brood in Jezus’ naam, 
dat ons sterkt op onze tocht,  
naar een land zonder grenzen, 
een stad zonder muren,  
een gemeenschap van vrede. 
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Als we stil houden bij een vergeten bron, 
om ons andere ik  
en die andere mens als tochtgenoot 
te treffen in ons midden. 

      
Wij pakken mandjes 
V.Met Uw voedsel voor onderweg,  
wat we nu gaan delen met elkaar, 
kunnen we verder gaan, 
met mensen en omwille van mensen. 
Mens worden aan elkaar. 
 
Slotgedachte  van Federatie Kana   
 
Wat niet in één dag kan 
kan misschien in veertig dagen. 
Door vasten loskomen 
van wat ons dreigt te verslaven: 
jezelf hoger achten dan je naaste. 
Door bidden opnieuw komen 
tot dat wat dreigt te verdwijnen: 
contact met de Vader. 
Door delen opkomen 
voor wat dreigt te verkommeren: 
liefdevol zorgen voor elkaar. Wat niet in één dag kan, kan in veertig dagen! 
 
Zegenbede   
 
Wijsheid uit de woestijn leerde ons vandaag 
hoe wij mensen naar Gods hart kunnen worden. 
Die wijsheid mogen wij hier en nu 
in goed vertrouwen over elkaar afroepen, 
Vragen wij daartoe Gods zegen. 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Amen 
 
Slotlied: Ik zal niet rusten GVL 474   
 
 
OP WEG NAAR PASEN: 
Vastentijdvieringen op de woensdagavonden om 19.00u 
 
Zaterdag 13 april- Oaseviering “Palmpasen” 
 
PASEN 21 april 2019 in Blokhut ’t Jikt 
9.15u      verstillend moment 
9.30u      paasontbijt 
10.30u    paasviering 


