
Oaseviering 9 mei 2020 
Thema: Bron van hoop 
 
Voorgangers: Huub Bukkems en Piet Lahaije 

 

Paaskaars brandt al 

   
Klankschaal 

 

Aansteken Oasekaars 

 

Woord van welkom 

Welkom U allen vandaag. De kerk is weliswaar leeg, maar toch zijn wij allen   via de video met elkaar 

verbonden om zo samen al biddend en zingend te vieren. Vandaag horen wij Jezus in het evangelie 

tegen zijn leerlingen en dus ook tegen ons zeggen: Ik ga naar het huis van mijn Vader om een plaats 

voor jullie klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik jullie halen.  

 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis 

 

Gebed        

Heer,  geef mij de genade                                                                                                                                                      

om mijn medemens te zien                                                                                                                                 

met de ogen van de liefde.    

Maak mij nederig en onbaatzuchtig.                                                                                                       

Want alleen langs deze weg                                                                                                                       

kom ik uit bij de anderen                                                                                                                       

die mijn liefde nodig hebben. Amen 

 

Vredeswens                                                                                                                                       

God,                                                                                                                                                                    

 Ik zie uit naar U                                                                                                                                                    

die met me mee gaat                                                                                                                                              

en me staande houdt.                                                                                                                  

Wie opgaat in U,                                                                                                                                                 

blijft niet in de dood,                                                                                                    

iet in een graf gevangen,                                                                                                                   

maar vindt bij U                                                                                                                                          

de bron van Vrede.                                                                                                                                  

 Amen.  

 

Wensen wij elkaar die vrede toe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Vredeslied: Vrede en alle goeds 

 

 



Lezing                                                                                                                                       

 

De eerste lezing van dit weekend is genomen uit de eerste brief van de apostel Petrus aan de 

christengemeenschappen in Klein Azië:                                               

Broeders en zusters, sluit u aan bij hem, bij Jezus Christus. Hij is de levende hoeksteen, afgekeurd 

door de mensen, maar voor God zo waardevol dat Hij hem uitkoos. U moet zelf de levende stenen 

zijn waarmee de geestelijke tempel wordt gebouwd. Vorm een heilig priesterschap dat geestelijke 

offers brengt die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Ik leg in Sion 

een kostbare hoeksteen die ikzelf heb uitgekozen. Wie in hem gelooft, wordt niet teleurgesteld. Voor 

u, die gelooft, is hij waardevol. Maar voor wie niet geloven geldt: De steen, door de bouwers 

afgekeurd, is de hoeksteen geworden, een struikelblok, een steen waaraan men zich stoot. Ze 

struikelen door de boodschap niet te aanvaarden. Het is hun lot. 

 

Lied:  Stem als een zee van mensen, GvL 519 

                                                                                                                                                                                                                                    

Evangelie:  Johannes 14, 1-12                                                                                                        

 

Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er zijn veel kamers in het huis van mijn Vader. Als 

dat niet zo was, had ik het je wel gezegd. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken, en 

als ik dat gedaan heb, kom ik je halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben.En je weet de weg naar 

de plaats waar ik heen ga. “Heer, we weten niet eens waar U naar toe gaat,”zei Tomas,”hoe kunnen 

we dan de weg daarheen weten?” “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”antwoordde 

Jezus.”Iemand kan alleen naar de vader gaan via mij. Als je mij zou kennen, zou je ook mijn Vader 

kennen. Van nu af aan ken je hem, je hebt hem gezien”. “Heer, laat ons de Vader zien; meer 

verlangen we niet,”zei Filippus. “Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie en je kent me nog niet? Wie mij 

gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan vragen:  Laat ons de Vader zien? Geloof je niet, 

dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, 

maar op gezag van de Vader die in mij woont en door mij werkt. Neem van mij aan dat ik in de Vader 

ben en dat de Vader in mij is. Geloof het anders maar om wat ik doe. Ik verzeker je: Wie in mij 

gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader.  

 

Lied:  Blijf niet staren, GvL 409 

 

Levend woord 

Wij worden wereldwijd geconfronteerd met het corona-virus. Sinds een paar maanden ondervinden 

wij daar in eigen land en in onze directe omgeving de verregaande gevolgen van. Steeds meer 

mensen raakten en raken nog besmet en er zijn ingrijpende maatregelen afgekondigd om de risico’s 

van verdergaande besmetting zoveel mogelijk te beperken en de situatie qua gezondheidszorg 

beheersbaar te maken , vooral ten aanzien van kwetsbare ouderen. Gelukkig lijkt het erop dat de 

maatregelen succes hebben. Iedereen heeft er mee te maken . Ook wij  hebben familieleden , 

vrienden en bekenden die door de ziekte  zijn overvallen , zwaar  ziek geweest en zelfs bezweken , 

vaak in eenzaamheid. Het sociale leven staat nagenoeg stil , wij gedragen ons als pure individualisten, 

ontwijken elkaar , bang om een praatje te moeten maken . Daartegenover zijn prachtige initiatieven 

ontstaan om elkaar te helpen en op creatieve wijze om te gaan met de situatie. Als we in deze 

onwerkelijke tijd ergens naar verlangen is het de hoop dat er een einde komt aan deze pandemie , 



dat het leven het wint van de dood. De anglicaanse Aartsbisschop Welby zei het als volgt : “straks zal  

ons dagelijks leven herrijzen. Dat is nog maar de vraag. Hoe het vroeger was komt niet meer terug , 

er komt een nieuwe “normaal “en de anderhalve meter maatschappij  is de toekomst. Wij zullen 

moeten leven met meer onzekerheden , niet op elke vraag direct een antwoord”. 

De wereldeconomie is ontwricht , de werkloosheid stijgt enorm , grote onzekerheid heeft 

toegeslagen. Je zou er wanhopig van worden. 

Wij hebben een maand geleden het Paasfeest gevierd , anders dan voorheen. Voor christenen is 

Pasen het hoogtepunt op de kalender. Wij van Oase hebben  de viering op kerk-tv aanschouwd , een 

prachtige viering was het. Oh wat waren we er graag live bij geweest en dan in de blokhut. De Joden 

konden de Seder-maaltijd  niet houden , moslims kunnen tijdens de Ramadan na zonsondergang het 

vasten niet breken. 

Echter zoals duisternis niet kan bestaan zonder licht , zo is er geen hoop zonder wanhoop. Wij 

klampen ons vast aan bemoedigende berichten van afvlakkende opname-curves , saamhorigheid , 

mensen die naar elkaar omzien , onderlinge hulp , verbondenheid , eendracht , creativiteit , gelukkig 

ook over genezing , vaak na een lang ziekbed. Hoe groot de ellende ook is , hoe leeg de eenzaamheid 

, hoe angstig  de onzekerheid , er is altijd hoop dat het licht weer doorbreekt en dat wij ons leven op 

een of andere wijze weer in handen krijgen. 

Waar was en is God nu wij in de verdrukking zitten en geconfronteerd worden met een vijand die we 

niet kunnen zien ? 

U bent niet meer de God van vroeger die ik als een kostbaar kleinood in het vuistje hield , iets achter 

de hand voor eigen onzekerheid, als steun voor eigen gelijk. Nu denk ik soms dat ik U kwijt ben. U 

schreeuwt het uit in het protest om zoveel wereldleed. Maar U bent ook de zachte arm die om ons 

allen heengeslagen is , de troost , de bemoediging , de diepe rust en veiligheid waarnaar we zo 

verlangen. Ik hoef U niet te zoeken in luchtspiegelingen of wazige dromen. Ik zie U groeien in de 

aarde , ik zie U  groeien in de mensen tegen alles in wat zo verstikkend is. God . Gij die zegt onze God 

te zijn , kom tevoorschijn , wat hebben we alleen aan een naam?  Sta op zodat wij U kunnen zien . 

Kunt U de slagen verdragen  die wij mensen verduren ? Kunt U de beker drinken die wij moeten 

drinken ?  

Wij mogen vertrouwen op U  die liefde zijt. Die liefde kunnen we uitdragen naar onze medemensen , 

door een luisterend oor of gewoon door er te zijn. 

In Psalm 31 staat : Maar ik vertrouw op u Heer , Ik zeg : U bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand . 

Wij mogen hopen en geloven dat de geschiedenis open blijft voor de droom van God en voor 

menselijke creativiteit. Hoop hebben is een boodschapper van God  zijn , en een boodschapper van 

mannen en vrouwen van goede wil , die bruggen bouwen. Hoop hebben is geloven in de kracht van 

geloof , is de deur open laten  zodat de Geest kan binnenkomen en alles nieuw maken. Hoop hebben 

is geloven dat hoop niet het laatste is dat sterft. Hoop hebben is leven. 

Tot slot neem ik jullie mee naar een ontmoeting met God. Er was een jongen die God wilde 

ontmoeten. Hij wist dat hij een lange reis moest maken om op de plek te komen waar God woonde 

en dus stopte hij zijn koffer vol met koekjes en blikjes limonade. Toen hij een stuk had gelopen zag hij 

een oude vrouw. Ze zat op een bank in het park . De jongen ging naast haar zitten en opende zijn 



koffertje. Hij wilde net wat limonade gaan drinken toen hij zag dat de vrouw er hongerig uitzag. Hij 

bood haar een koekje aan. Ze nam het dankbaar aan en glimlachte naar hem. Ze had zo’n prachtige 

glimlach , dat de jongen die opnieuw wilde zien en dus bood hij haar een blikje limonade aan. En 

weer glimlachte ze naar hem. De jongen was verrukt! Ze bleven er de hele middag zitten eten en 

glimlachen , zonder een woord te zeggen.  Toen het donker werd besefte de jongen pas hoe moe hij 

was en hij wilde naar huis gaan. Hij stond op , maar toen hij een paar stappen had gezet , keerde hij 

zich om en gaf de oude vrouw en stevige omhelzing. Ze beantwoordde de omhelzing met de mooiste 

glimlach die hij ooit had gezien. Toen de jongen thuis kwam was zijn moeder verbaasd over de 

vreugde die van zijn gezicht straalde. “Hoe komt het dat je zo blij bent “ vroeg ze hem. “Nou , ik heb 

vanmiddag met God gegeten “.En voordat zijn moeder iets kon zeggen , voegde hij er aan toe : 

“Weet je dat God de mooiste glimlach van de hele wereld heeft ?”. Intussen was de oude vrouw ook 

thuisgekomen. Ze straalde van vreugde . haar zoon verbaasde zich over de vredige blik op haar 

gezicht. “Hoe komt het dat je zo blij bent, moeder ?”. Ze antwoordde : “ik heb in het park koekjes 

gegeten met God”. En voordat haar zoon kon antwoorden voegde ze eraan toe : “Hij is veel jonger 

dan ik dacht “. 

 

Stilte 

 

Geloofsgebed 

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen: 

dat hij ons tot leven riep, 

dat hij ons bestemde tot elkaars geluk en vrede. 

Wij geloven in een wereld zonder grenzen, 

in mensen die samen op weg willen gaan. 

Wij geloven in de open hand van mensen, 

die elkaar begroeten met woorden van vrede, 

die in goed vertrouwen, elkaars vreugde delen. 

Wij geloven in de ogen van mensen wereldwijd, 

die elkaar bevestigen en bemoedigen. 

Wij geloven in de goedheid van mensen, 

die in liefde elkaar alle ruimte bieden 

om vrije en gelukkige mensen te worden. 

Wij geloven in de hand die deelt, 

in het woord dat vrijspreekt, 

in de liefde die in mensen is neergelegd, 

opdat wij elkaars bondgenoten worden op weg naar morgen. 

Wij geloven in God met ons, 

die mensen voorgaat en met ons meegaat 

in een van ons, Jezus Messias. 

Wij geloven dat hij zal voltooien 

wat hij in mensen begonnen is: 

wij, Gods-volk wereldwijd 

en Hij, God-met-ons voorgoed. 

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd: 



‘nieuwe hemel en nieuwe aarde, 

tranen gedroogd en de dood zal niet meer zijn.                                                                                            

Want zie, hij maakt alles nieuw.’ Amen. 

 

Voorbede 

acclamatie:   Waar vriendschap heerst en liefde daar is God 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bidden wij dat Gods herderlijke zorg in deze Coronatijd                                      
 door velen omwille van velen gedeeld wordt. 
                                                                                                                                                                                                         
Voor allen die geroepen zijn                                                                                                                            
om herderlijk pastoraal werk te doen.                                                                                                         
 Voor pastores en andere pastoraal  werkenden                                                                                         
dat zij mensen met een hart zijn,                                                                                                                          
van  binnenuit meevoelend met mensen om hen heen,                                                                                              
mensen die juist nu gekweld worden met vragen en angsten.                                                             
 
Laat ons zingend bidden 
 
Voor allen die in de sociale sector werkzaam zijn:                                                                                       
dat zij mensen met een hart zijn,                                                                                                                              
die zien waar zorg nodig is                                                                                                                                      
en daarop van harte willen ingaan.                                                                                                          
Laat ons zingend bidden 
 
Voor alle zorgbehoevenden                                                                                                                       
op vele terreinen van de samenleving:                                                                                                               
dat naar hen wordt omgezien;                                                                                                                                   
dat hun waar mogelijk, 
een helpende hand wordt toegestoken;                                                                                         
dat zij hartelijkheid ervaren                                                                                                                                                         
in ontmoetingen met mensen om hen heen.                                                                                                                 
Laat ons zingend bidden                                                                                            
 
Intenties 
Lichtje van de maand 
 
God, laat wat Jezus deed zeker in deze crisistijd                                                                                    
navolging vinden                                                                                                                                             
in de hartelijke zorg van velen voor velen,                                                                                                                               
in warmte die ontwapent en bevrijdt,                                                                                                                  
in bewogenheid van de ene mens om de ander. Amen  
 
Onze Vader 
Onze Vader verborgen , uw naam worde zichtbaar in ons. 

 Uw koninkrijk kome op aarde , uw wil geschiedde , een wereld met bomen tot in de hemel , waar 

water , schoonheid en brood gerechtigheid is en genade. 

Waar vrede niet hoeft bevochten , waar troost en vergeving is en mensen spreken als mensen , waar 

kinderen helder en jong zijn.  

Dieren niet worden gepijnigd , nooit een mens meer gemarteld , niet een mens meer geknecht. 



Doof de hel in ons hoofd , leg uw woord op ons hart 
Breek het ijzer met handen , breek de macht van het kwaad.  
Van u is de toekomst , kome wat komt. 
 
Brood voor onderweg                                                                                                                               
Gezegend zijt Gij, God.  
In jouw naam zijn wij hier samen.                                                                                                                           
Wij noemen Jou God en Vader.                                                                      
Niemand heeft jou ooit gezien, 
maar elke dag opnieuw is het duidelijk 
hoe jij werkzaam aanwezig bent, 
daar waar mensen elkaar vinden 
en van elkaar houden, 
daar waar mensen de handen ineen slaan 
en kleine stappen zetten                                                                                                                              

om deze wereld om te bouwen tot jouw wereld.                                                                 

 

Wij zien  je aan het werk God, in Jezus, jouw Zoon.                                                             

De woorden die hij sprak,                                                                                                                          

waren jouw woorden en worden nu de onze.                                                                            

Hem willen wij hier noemen                                                                                                                        

als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven,                                                                                                                            

als blijvende oproep om te blijven doen                                                                                                         

wat hij ons heeft voorgedaan.                                                                                                                              

En daarom delen wij dit brood voor onderweg                                                                                                                   

om  hem bij ons levend te houden                                                                                                                    

en samen verder te gaan                                                                                                                                  

als teken van verbondenheid met jou en met elkaar. 

Wij delen het brood                                                   

 

Lied.  Wat vrolijk over u geschreven staat,  GvL 646    

                                                                                                                                                                                   

Slotgebed                                                                                                                                    

Laat ons bidden                                                                                                                                             

Doe lichten over ons Uw Aangezicht,                                                                                                                

Gij die genoemd wordt                                                                                                                                                                         

bron van leven, vuur van liefde,                                                                                                                                      

ziende en horende God.                                                                                                                               

Gij, die licht zijt en leven schenkt,                                                                                                                                 

veeg de schaduw weg,                                                                                                                                     

ontsluit onze handen,                                                                                                                    

open ons                                                                                                                                 

 en geef Uw Licht                                                                                                                              

de ruimte in ons en om ons.                                                                                                                                                          

Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ZEGENBEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Eeuwige,                                                                                                                                                                                  

Raak ons aan,                                                                                                                                                                        

Zegen ons met uw vrede.                                                                                                                             

 Raak ons aan,                                                                                                                                                                                                                                  

Zegen ons met uw kracht.                                                                                                                                                         

Raak ons aan,                                                                                                                                                                   

Zegen ons met uw woorden.                                                                                                                                                                              

Raak ons aan,                                                                                                                                                                     

Zegen ons met uw vertrouwen.                                                                                                                              

Daartoe zegenen we elkaar en onszelf:                                                                                                                                                       

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

 
SLOTLIED:  Ga met God LDK 416 


