
Gebedsviering OASE,  1 april 2017  

Thema: 'OP ZOEK NAAR EEN WONDER'        
      
Voorgangers:  Wim van Herk en Piet Lahaye 
                  
Woord van welkom.              
 
Hartelijk welkom:  
-u die elke maand de vieringen van Oase bijwoont en u die hier voor het eerst komt om sfeer te 
proeven en anderen te ontmoeten; 
-u voor wie het leven op rolletjes gaat en u die geconfronteerd wordt met verliezen; 
-u voor wie alles even helder is en u die de hemel bestormt met  “waaroms”; 
-u die op zoek bent naar een wonder en u die zich nergens meer over kunt verwonderen. 
Wij hopen en vertrouwen dat Hij die in Zijn liefde zal zwijgen, ons zegent met het licht van Zijn ogen: 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
Openingslied: GvL 568 “Zomaar een dak boven wat hoofden.”  
 
De kinderen worden opgeroepen voor de kinderwoorddienst    
                                                                                                                                                                                 
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.                
 
Openingsgebed    (naar Jesaja 5:19).                
  
Waar blijft u met uw wonderen, 
met uw almachtige wil, 
uw bliksem en uw donderen, 
waarom blijven ze stil? 
  
De wereld is vol armen 
die bedelen om brood, 
ze roepen om erbarmen 
en van honger gaan ze dood. 
De wereld is vol rijken, 
ze zwemmen in ’t geld, 
hun macht kent geen gelijke 
en nog minder hun geweld. 
 
De wereld is vol wapens, 
vol haat vol dreigement, 
geen mens kan rustig slapen, 
nu hij al die feiten kent. 
De wereld is vol wanhoop 
en uitzichtloos bestaan, 
elk geeft ’n ander antwoord, 
op de vraag waarheen we gaan. 
 
De meesten zijn tevreden, 
ze hebben nat en droog, 
zijn vetgemest in ’t heden 
en ze hebben niets op ’t oog. 



 
Waar blijft u met uw wonderen, 
met uw almachtige wil, 
uw bliksem en uw donderen, 
waarom blijven ze stil? 
 
Lied: Taizé 15: “Behoed mij, o God.”              
  
Gebed om ontferming.          
   
Dankbaar, voor de dag die bijna achter ons ligt     
zijn wij op weg gegaan 
om hier te komen. 
Dankbaar, omdat het niet vanzelfsprekend is, 
te kunnen gaan waar je wilt. 
Wij beseffen amper hoeveel mensen dat niet kunnen, 
door ziekte of gebrek, 
door geweld en repressie… 
Als wij vragen, God, 
ons nabij te zijn, 
vragen wij dat ook voor al die mensen 
die lijden in deze wereld… 
Ontferm U, God.  
Amen. 
 
Ontsteken van de Vredeskaars.          
 
 Vrede wens ik jou, dag na dag. 
 Vrede wens ik jou, stap na stap. 
 Vrede wens ik jou, in héél jouw hart! 
 Wensen we elkaar vrede en alle goeds.       
 
Lied: “Gods vrede voor jou.”                             
 
Eerste lezing: Ezechiël 37: 1- 2; 9 - 14          
 
Lied: GvL 647  “Wees hier aanwezig.”          
 
Evangelielezing: Johannes 11: 1 - 4; 20 - 23; 38 - 44  
 
Lied: GvL 409 “Blijf niet staren op wat vroeger was.”       
 
Levend woord.                                                                 

 

Lieve mensen, 

 

Ruim tien jaar geleden zond de Evangelische Omroep een serie programma’s uit over een 

groep mensen die genezing zochten voor hun ziektes. Mensen op zoek naar een wonder. 

Ze reisden de hele wereld rond, van India naar Amerika, van Canada naar Suriname en van 

Zwitserland naar Zuid-Afrika, van de ene gebedsgenezer naar de andere.   



Op landgoed Burswood van de Anglicaanse kerk, in het zuidoosten van Engeland vonden ze 

rust, maar ook daar vonden ze geen genezing voor hun ziekte. 

 

Hoe anders was het in de dagen van Jezus. Jezus genas duizenden zieken van alle denkbare 

kwalen en dreef ontelbare boze geesten uit. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en 

gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten  hem of ze tenminste de zoom van 

zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte werd genezen.
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Er zijn maar vijfendertig wonderen beschreven, waarvan het verhaal van de opwekking van 

Lazarus het laatste en het meest uitgebreide is. 

 

Maria en Martha, de zusters van Lazarus, sturen Jezus, die ergens in de woestijn is 

ondergedoken, het bericht dat hun broer ziek is. “Heer, zie de man van wie u houdt is ziek.” 

Aanvankelijk reageert Jezus hier niet op. Pas na twee dagen besluit hij alsnog naar Bethanië, 

dat betekent: “Huis van de arme”, te gaan, waar Lazarus woont. Hij gaat het dorpje, vlakbij 

Jeruzalem, niet binnen, bang als hij is voor verraad.  

Als Jezus hoort dat Lazarus al vier dagen in zijn graf ligt, wordt hij overspoeld door een golf 

van emoties. De evangelist gebruikt een woord
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 dat betekent: innerlijk zeer geschokt, hij 

siddert. Daarna huilt Jezus tranen met tuiten.  

 

Maar adem inblazen, tot leven laten komen: het lijkt onbegonnen werk voor Jezus als hij 

geconfronteerd wordt met een dode Lazarus. De wanhoop lijkt te winnen van de hoop.  

“Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn,” krijgt hij te horen.  Jezus 

die schittert door afwezigheid. Had hij niet eerder in actie kunnen komen? 

De ziel van Lazarus heeft, volgens de Joodse overlevering, al na drie dagen het lichaam 

verlaten. 

De rouwceremonies, die soms een hele week kunnen duren en waaraan de hele gemeenschap 

deelneemt, zijn nog in volle gang. Een periode van rouwklachten, waarvoor musici en 

klaagvrouwen worden ingehuurd, wordt gevolgd door een periode van verdriet en troost.  

 

Jezus staat in verbinding met zijn hemelse Vader en als hij Lazarus, wiens naam betekent: 

“God helpt”, opwekt uit de doden, doet hij dat namens de Vader die hem gezonden heeft. 

Jezus zegt: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij 

sterft en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.” 

God is sterker dan het kwaad, maar als Hij mensen liefheeft, waarom is er dan nog zoveel 

leed? Waarom zijn er aardbevingen en aanslagen, waarom zijn er ziekte en dood? “Waar blijft 

U met Uw wonderen, met Uw almachtige wil?”
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Ook wij zijn op zoek naar een wonder. We vragen telkens naar het “waarom”.  

-Waarom zijn we twee koningskinderen, maar is het water veel te diep? 

-Waarom werd ik ziek en vielen alle toekomstplannen in duigen? 

-Waarom doet God geen wonder en maakt Hij mij niet beter?  

-Waarom moest ik mijn partner, mijn kind, mijn kleinkind afstaan aan de dood?  

We kijken als in een spiegel vol raadselen en bestormen de hemel met vragen, maar we 

krijgen geen antwoord.  

In Sefanja staan de troostvolle woorden: “In zijn liefde zal hij zwijgen.” Maar ook:  “In zijn 

vreugde zal hij over je jubelen.”
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Voor allen die vastzitten in het verdriet, geen toekomst zien, heeft God in Ezechiël een 

hoopvolle boodschap: “Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen.”
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We kunnen ons toevertrouwen aan God en zeggen: 

 

 Heer, ik wil uw liefde loven,  

 al begrijpt mijn ziel U niet. 

  Zalig hij, die durft geloven,  

 ook wanneer het oog niet ziet. 

  Schijnen mij uw wegen duister,  

 zie, ik vraag U niet: waarom? 

  Eenmaal zie ik al uw luister, 

 als ik in uw hemel kom.
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De Benedictijner monnik Anselm Grün zei: “Wonderen kun je niet verrichten, wonderen 

gebeuren, wonderen verrassen ons. Wonderen komen altijd uit de hemel en we kunnen alleen 

maar onze handen openhouden. Het is onze taak om het wonder van geluk te pakken, dat God 

ons toewerpt.”
7
  

 

We krijgen niet het grote wonder dat we verwachten. We krijgen wel troost en als we 

daarvoor open kunnen staan, ontstaat er ruimte voor verwondering. Dan krijgen we oog voor 

het wonder in de alledaagse dingen. 

 

Wim Sonneveld verwoordde het zo. 

  

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 

 we werken en we rennen en we jachten, 

 het leven gaat bliksemsnel z’n gang. 

  

 Je kunt niet op een wonder blijven wachten, 

 want wachten op een wonder duurt zo lang. 

 Ach, ieder meisje in de maneschijn 

 hoeft toch geen Lollobrigida te zijn. 

  

 Het wonder ligt altijd in onbeduidendheid, 

 je moet het enkel leren zien, op je qui-vive zijn. 

 

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 

 al komen ze niet daag'lijks op bezoek. 

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 

 ze staan niet enkel in een sprookjesboek. 

 Zo'n wonder kan bestaan, niet verder hier vandaan, 

 dan het wijsje van het orgel op de hoek, 

 in een liedje dat je zingt, een melodietje dat je fluit. 

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit 

 Het wonder huist in doodgewone dingen, 

 een primulaatje op je dakterras, 

 een keukengeur of jeugdherinneringen, 

 een vogel die geluk werpt op je jas, 

 of in de ogen van je eigen vrouw, 

 wanneer je plotseling denkt 'Wat zijn ze blauw'. 

 Voorspelt De Bilt mooi weer en klopt het voor een keer, 

 dan zeg je " 't Is een wonder na die wekenlange kou." 



 

 Zo'n wonder kan bestaan, niet verder hier vandaan, 

 dan het wijsje van het orgel op de hoek, 

 in een liedje dat je zingt, een melodietje dat je fluit. 

 De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

 

Amen 

 

1 Marcus 6: 56. 

2 ἐτάραξεν (etaraxen) 

3 Jesaja 5: 19. 

4 Sefanja 3: 17. 

5 Ezechiël 37: 14. 

6 NLB 913  “Wat de toekomst brengen moge” (Jacqueline van der Waals). 

7 Anselm Grün: Het kleine boek geluk. 
 
Stilte. 
 
Lied: GvL 639 “Van grond en vuur zult Gij ons maken.”                                   
          
Geloofsbelijdenis: Ik geloof in éen kerk” (Ton Baeten).   
  
Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,  
waar iedereen welkom is en niemand  
buitengesloten wordt,  
die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw,  
tussen goed en slecht,  
waar ieder heilig en zondig is,  
die geen rangen en standen kent,  
waar allen van hoog tot laag  
werkelijk broeders en zusters zijn,  
die haar eigen grenzen overschrijdt  
en een Tafel bereidt voor allen  
die zich tot Jezus Christus bekennen,  
die het woord van God in dialoog belijden  
en waar communio hand in hand gaat met  
communicatie,  
die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan  
wordt aan allen,  
die niet denkt aan eigen roem,  
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun  
vernedering,  
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding  
voor allen,  
die haar crisis te bovenkomt en blijft getuigen  
van de hoop die in haar leeft. 
 
Collecte.        
Muzikaal intermezzo:   “Dan zal ik leven.”   
 
Voorbeden.          



  
Wij zingen aan begin en einde:  
“Keer U om naar ons, keer ons toe naar elkaar.”       
       
God van mensen, 
laat ons oog hebben 
voor een ieders talenten, 
opdat wij elkaar waarderen in ons menszijn, 
dat we niet alleen kijken naar wat er verkeerd is,  
wat er ontbreekt,  
maar help ons positief te denken, vanuit mogelijkheden, 
vanuit kansen, 
en leer ons elkaar aan te vullen om samen op weg te  
kunnen gaan naar de toekomst,  
Uw toekomst. 
(…) 
Wij vragen u om te zien naar hen die zich verlaten voelen, 
zij, die door angst, eenzaamheid en verdriet overmand zijn. 
Die proberen hun leven weer op te pakken, 
nadat ze afscheid van een dierbare hebben moeten nemen. 
Schenk hen uw kracht, en help hen weer op weg. 
Schenk ook ons, als individu, en als gemeenschap, uw kracht, 
opdat wij niet tekort schieten, maar hen tot steun kunnen zijn. 
(…) 
 
Wij kunnen U wel bidden om een einde te maken aan oorlogen, 
maar wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt 
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden, 
bij zichzelf en bij zijn naaste. 
We kunnen U wel bidden om een eind te maken aan de hongersnood; 
maar U hebt ons de middelen al gegeven 
om de hele wereld van voedsel te voorzien 
als we er een wijs gebruik van maken. 
(…)  
Wij bidden om leven dat een menswaardig bestaan is 
waarin het onrecht bestreden wordt en de vrede gedaan. 
Dat we de kans niet ontvluchten om te zijn 
de stem van wie zuchten in armoe en pijn.  
Wij bidden om eenheid, om zorg voor elkaar, 
voor al wie gebrek lijdt elke dag van het jaar. 
God van liefde, ga voor ons uit met uw waarheid, 
volg ons met uw vrede, zegen ons onderweg. 
In de stilte dragen wij aan U op wat ons ten diepste bezighoudt. 
(….) 
 
Intentieboek.          
 
Wie een voorbede wil zeggen en een kaarsje aansteken,   
wordt  uitgenodigd naar voren te komen. 
 
Lichtje van de maand.          
 



Kinderen keren terug van de kinderwoorddienst    
en vertellen over wat ze hebben gedaan. 
 
Lied: NLB 923 “Wil je wel geloven dat het groeien gaat.”  
 
We bidden samen het Onze Vader en geven elkaar daarbij de hand.   
 
Brood voor onderweg [naar Frère Roger van Taizé]         
  
God van liefde, 
ontsteek uw tegenwoordigheid in ons, 
in onze duisternis, 
en stel ons in staat 
door de woestijnen van het hart te trekken, 
gesterkt door het brood voor onderweg. 
waardoor wij aan allen die ons nabij zijn 
een vlam van hoop doorgeven 
vanuit het vertrouwen van ons hart. 
Bij het nemen van de mandjes:          
  
Voed ons met het brood dat Hij bestemd heeft 
voor de weg, die wij met elkaar gaan. 
 
Wij geven een stukje brood aan degene van wie wij het mandje gekregen hebben.   
 
Slotgedachte [Frère Roger van Taizé                
  
Ga open voor ieder mens,                                          
opdat je alles van iedereen zult begrijpen. 
Met zoveel mensen, overal ter wereld, 
zijn wij geroepen, van nu af, 
om leven te geven aan het onverhoopte; 
om vervulde mensen te worden, 
zozeer dat wij liefhebben tot stervens toe. 
 
Zegenbede: van pater Pim van Deenen         
  
Moge Hij zijn aangezicht over ons doen lichten, 
mogen wij Hem herkennen in het lieve gezicht  
van wie wij mogen houden,  
moge Hij ons begeleiden op al onze wegen,  
moge Hij ons zelf voorgaan en weg zijn die ons  
richting geeft,  
  
moge Hij ons vergezellen, zodat Hij zelf in ons  
zichtbaar wordt voor allen om ons heen.  
Zegen alles wat uit ons geboren wordt:  
het goede woord, het goede leven.  
Zegen ons met uw liefde en aandacht,  
Gij die uw naam aan ons hebt toevertrouwd: 
Allen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 
Slotlied: GvL 591 “De Steppe zal bloeien”.     


