
Oaseviering zaterdag 11 mei 2019, 

Thema: De Goede Herder         

 

Voorgangers: H. Bukkems en P. Lahaije  

Cantor: W. Delhaes   Piano: F. Bockholts 

Techniek: J. Kok         Beamer: V. Gijsbers 

 

Paaskaars brandt                                                                                                                                                                                                                                                                      

Klankschaal            

Aansteken Oasekaars                                                                                                          

Woord van welkom en inleiding         

Moge het licht van de Levende ons met elkaar verbinden 

En mogen wij allen vandaag gezegend worden met de kracht van zijn naam:    

De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen.                                                                   

Welkom u allen op deze zaterdagavond bij deze viering met als thema: De Goede Herder.   

In de lezingen van vandaag horen wij  hoe Jezus zelf zijn taak als herder ziet en hoe de apostel Paulus 

en zijn metgezel  op hun beurt daar invulling aan geven.  

Laten wij zingend, biddend en overwegend  samen op weg gaan naar Hem die wij net als Jezus, 

eerbiedig bij die ene naam noemen: Onze Vader .               

  

Openingslied: Stem als een zee van mensen  Gvl 519 

 

Openingsgebed                                                                                                                     

Gij, stem die ons roept                                                                                                                                                                                                        

en terecht brengt als een herder,                                                                                                                            

Gij, tegenstem die ons weerspreekt                                                                                                                                    

en terecht wijst als een goede herder,                                                                                                                         

Laat ook vandaag van U horen                                                                                                                                                                    

in ons midden, in onze kring.                                                                                                                                            

Beweeg ons ook nu tot nieuwe wegen                                                                                                                                    

met Uw Messias mee,                                                                                                                                                               

Hij, de afglans van wie Gij zijt,                                                                                                                                                        

Hij, zoon van  David, onze hoeder.                                                                                                                          

Hij brenger van Uw vrede.                                                                                                                                            

En wensen wij elkaar die vrede. 

Aansteken vredeskaars                             

Vredeslied:  Vrede en alle Goeds   

Eerste lezing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De eerste Lezing is genomen uit de handelingen der Apostelen. 13, 14. 43-52 



Paulus en Barnabas trokken op hun reis verder van Perge naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen 

gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Na afloop van de samenkomst liep een 

groot deel van de joden en de vrome proselieten met Paulus en Barnabas mee, die hen toespraken 

en hen aanspoorden zich over te geven aan de goed**gunstigheid van God. De volgende sabbat 

kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van de Heer te luisteren. Bij het zien van de 

mensenmenigte werden de Joodse leiders jaloers en begonnen ze de woorden van Paulus op 

godslasterlijke manier verdacht te maken. Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: De 

boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst 

en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen wij ons tot de heidenen wenden. Want de Heer 

heeft ons het volgende opgedragen: Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te 

brengen tot aan de uiteinden van de aarde.                                                                                                                     

Toen de heidenen dit hoorden, verheugden zij zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, 

en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren, aanvaarden het geloof. Het woord van de Heer 

verspreidde zich over de hele streek. De Joden hitsten echter de vrome vrouwen uit de hogere 

kringen op, evenals de vooraanstaande burgers van de stad en wisten hen zover te krijgen dat ze zich 

tegen Paulus en Barnabas keerden, zodat die uit het gebied werden verdreven. Maar zij schudden 

het stof van hun voeten omdat ze niets meer met hen te maken wilden hebben en vertrokken naar 

Ikonium. De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. 

Acclamatie: Uw woord is waarheid, Heer, GvL 270 A  

Evangelielezing                                                                                                                                                                

Wij lezen U voor uit het heilig evangelie van Johannes 10, 27 -30.  

Jezus zei: Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: 

Zij zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven 

heeft, gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn 

een. 

Lied: Psalm 23 III Mijn herder is de Heer,  couplet 1, 2, 4.  

Overweging   

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: Zij zullen 

nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven  

Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader 

roven, en de Vader en ik zijn een.  

Dat hoorde wij Jezus daarnet zeggen in de evangelielezing. Als ik dat zo hoor en ik vergelijk dat met 

mijn eigen idee over “herder zijn” dan past dat helemaal niet bij elkaar.  

Natuurlijk Is de herder uit het lied “Op de grote stille heide”heel erg geromantiseerd, toch past het 

beter bij ons huidige idee over een herder, dan dat beeld wat Jezus heeft,  

als hij over zichzelf spreekt als “de goede herder”. In zijn tijd was “herder zijn” af en toe 

levensgevaarlijk. Zo’n herder uit de tijd van Jezus moest zijn kudde en ook zichzelf vaak verdedigen,  

niet alleen tegen wilde dieren, maar ook tegen ronddolende stammen, die niet afkerig waren van 

een gemakkelijk te verkrijgen buit.  

En als ik Jezus woorden met dat idee in mijn achterhoofd lees, krijgen ze direct een andere betekenis. 

De persoon die dat zegt, heeft alles, ja zelfs zijn eigen leven, over voor het behoud van zijn schapen. 



Dan zien wij in die woorden al een aankondiging van alles  wat er met Jezus in de laatste dagen van 

zijn leven gebeurde.  

Dan kan ik mijzelf een klein beetje een idee geven van hoe groot de liefde van Jezus voor zijn 

medemensen en dus ook voor ons was.  

Liefde tot het uiterste, tot de dood er op volgt. Hij stierf, niet als boetedoening voor onze zonden, 

een gedachte ,een idee die vroeger ons denken over zijn kruisdood beïnvloedde.  

Nee, zijn dood was eigenlijk het uiterste bewijs van zijn liefde voor de Vader en voor ons. De Vader 

en ik zijn een, zegt Jezus.  

  

En als de Vader ons mensen grenzeloos liefheeft, dan moeten wij mensen zo goed als wij dat kunnen, 

die liefde van de Vader voor ons mensen beantwoorden.   

Hij heeft in zijn leven ons op deze manier heel duidelijk laten zien, dat wij, als wij echt als goede, 

maar ook als reële mensen willen leven, dat wij juist dat eerste en  

dat tweede gebod als leidraad van ons leven moeten nemen. God beminnen boven alles en onze 

naaste als ons zelf. Het is niet altijd een gemakkelijke opgave.  

Jezus zelf heeft zich dat heus ook wel gerealiseerd, want in de Hof van Olijven heeft hij niet voor niets 

gebeden: Vader, als het kan, laat dan deze kelk,  

dit verschrikkelijke lijden aan mij voorbij gaan …. maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.  

  

En als wij in de eerste lezing naar Paulus en Barnabas kijken zien wij eigenlijk hetzelfde. Ook zij blijven 

doorgaan. Ook zij blijven de mensen in Antiochië over Jezus vertellen,  

over hoe hij leefde in gemeenschap met zijn Vader, hoe hij leefde volgens dat eerste en tweede 

gebod, net zolang tot zij de stad uitgejaagd worden.  

Zo moeten ook wij hier in onze kleine gemeenschap van Oase  leven volgens dat eerste en tweede 

gebod. Hier in het klein, in onze gemeenschap.  

Wij hoeven niet persé als Apostelen door de wereld te trekken, maar als wij in woord en daad leven 

zoals  Jezus ons leerde, werkt dat  aanstekelijk.  

Net zoals een olievlek op het water. Eerst is dat een heel klein vlekje,maar het breidt zich steeds 

verder uit. Niet vlug, maar onweerstaanbaar. 

                                                                                                                         

Stilte 

Geloofsgebed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Allen:                                                                                                                                                                                         

God, Gij zijt gegrift in ons hart                                                                                                                                                 

als een blinde vlek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

leegte niet te vullen,                                                                                                                                                    

diepte niet te peilen.                                                                                                                                                                     

God, Gij zijt gegrift in ons hart                                                                                                                                               

als een vraag                                                                                                                                                                                      

steeds weer gesteld,                                                                                                                                                                               

als een antwoord nooit afdoende.      



 God, Gij zijt gegrift in ons hart                                                                                                                                                                                                                             

als hoop en belofte                                                                                                                                                                         

onze toekomst,                                                                                                                                                                                                         

laatste einder van onze dagen     

God, Gij zijt gegrift in ons hart                                                                                                                                                

Gij, de Eeuwige,                                                                                                                                                              

nu en altijd.                                                                                                                                                                         

Amen.  

Collecte. 

Lied : Nu nog met halve woorden  GvL 507  

 

Voorbeden 

Acclamatie:  Kom, adem ons open……2x   

 

Om mensen                                                                                                                                                                                                                           

die ons wakker houden,                                                                                                                                        

ons verder stuwen,                                                                                                                                 

voor wie God de toekomst is;                                                                                                                                          

om mensen die vrijgevochten, niet in te palmen,                                                                                                        

geen meelopers zijn;                                                                                                                                            

om mensen die durven getuigen                                                                                                                                                                

van wat goed en wat God is;                                                                                                                                                          

om zo’n mensen bid ik.  

Om mensen                                                                                                                                                                                    

die voor rechtelozen recht opeisen,                                                                                                                      

voor sprakelozen het woord doen,                                                                                                        

voor zwakken in het geweer komen;                                                                                                                                              

voor mensen die wat goed is goed                                                                                                                                         

en wat slecht is slecht durven noemen;                                                                                                                       

voor goudeerlijke mensen bid ik. 

Om een mens                                                                                                                                            

hier ter plaatse,                                                                                                                                                                                

die zoekt wat is verdwaald;                                                                                                                                                                      

die heelt wat is verziekt;                                                                                                                                          

die het zwarte schaap bij de kudde houdt;                                                                                                                                            

om een mens die het brood met ons breekt                                                                                                                                          

en onze alledag zegent;                                                                                                                                                                              

om een herder die met ons meetrekt bid ik. 

Intenties……..                                                                                                                   

Eigen intenties………..                                                                       



Intenties…….. 

Eigen intenties…………. 

Lichtje van de maand 

Acclamatie: Kom, adem ons open 2x  

Onze Vader   

Onze Vader in de hemel ,                                                                                                                                                 

Laat Uw naam geheiligd worden,                                                                                                                                             

Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.                                                      

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.                                                                                              

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.                                     

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.                                 

Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.                                    

Amen 

 

En laat ons, omdat het nu meimaand is, de maand van Maria, nu samen ook het “Wees Gegroet” 

bidden. 

 

Brood voor onderweg.       

Wij nemen de mandjes met brood in onze handen 

 

Waarnaar ik verlang is uw licht                                                                                                                                             

als een glans over mijn bestaan.                                                                                                                              

Waarnaar ik uitzie is uw schaduw                                                                                                                                     

als een mantel om mij heen.                                                                                                                                         

Waarop ik wacht is uw woord                                                                                                                                                    

dat mij fluisterend uw geheim te vermoeden geeft.                                                                                                                

Wat ik wil is brood samen eten in Jezus naam                                                                                                                                                                                           

en beseffen wat hij zei:                                                                                                                                        Gij 

zijt met ons als een moeder met haar boorling,                                                                                                               

als een vader met zijn kind. 

Mandjes met brood doorgeven.  

Lied: Voor mensen die eenzaam  GvL  644 

Slotgedachte. 

Getuige zijn van wat je niet weet en niet ziet,                                                                                                                                          

maar wat desondanks tot overtuiging werd.                                                                                                                                               

Getuige zijn van wat in je leeft en zin en richting geeft.                                                                                               

Het is noeste arbeid en wordt je tegelijk gegeven.                                                                                           



Getuige zijn is voortdurende aarzeling, nadenken, afwegen.                                                                                 

Het is overgave en dan weer worsteling.                                                                                                    

Getuige zijn is met mensen zijn, leven in deze tijd.                                                                                                       

Het is modern en ouderwets zijn.                                                                                                                                                               

Het is met anderen zoeken naar zinvolheid van leven. 

Zegenwens. 

Zegenen wij elkaar                                                                                                                                                      

menselijk en nabij.                                                                                                                                                                 

Wees herder en hoeder van elkaar. 

Moge God ons                                                                                                                                                                                   

en alle leven zegenen                                                                                                                                                        

met het heilig geloof                                                                                                                                                        

en het volste vertrouwen                                                                                                                                                                    

dat was in Jezus Christus 

In de naam van de Vader                                                                                                                                                          

de Zoon en de heilige Geest.                                                                                                                                        

Amen. 

 Slotlied. Dat je de weg mag gaan  

Dat je de weg mag gaan die je goed doet,                                                                                                                            

dat je opstaat wanneer je valt,                                                                                                                                          

dat je mens  mag worden in Gods ogen en die van anderen.                                                                           

Weet dat de aarde je draagt,                                                                                                                                                  

dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft.                                                                                                               

Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat in vrede. 2x                                                                                                                                                                   

De volgende oaseviering is op zaterdagavond 8 juni om 19.00u         

Voorgangers zijn: Hans van Hak en Jeanneke de Bot                                                                                                                                                                                                                                       


