Viering OASE 4 februari 2017
Voorgangers: Frank Bockholts en Dorothé van Leeuwen

Thema: Laat je licht schijnen
Openingslied: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Welkomstwoord
Goede avond en van harte welkom in deze viering van geloofsgemeenschap Oase. Welkom voor
degenen die hier voor het eerst zijn. We hopen er samen een mooie viering van te maken en laten we
daarom beginnen met het maken van het kruisteken. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige
Geest.
Vandaag is het thema: Laat je licht schijnen. Wat betekent dat en hoe doe je dat? We leven in een rare
wereld met allerlei tegenstellingen die alleen maar lijken toe te nemen. Waar kijk je dan naar, naar de
wereld om je heen, dichtbij, of kijk je naar de wereld zoals je die wordt voorgeschoteld door de media,
de tv, de krant en de zogenaamde social media?
Er gebeuren toch zoveel mooie dingen, zoveel mensen die hulp bieden aan anderen, die oog en oor zijn,
die verlichting zijn voor hun naasten, wie dat ook zijn.
De lezing van Jesaja gaat daarover en ook Mattheus schrijft over de betekenis van je licht laten schijnen.
Wij lezen maar een heel klein stukje uit dit hoofdstuk, maar in deze weken wordt in de opeenvolgende
zondagen het hele hoofdstuk 5 gelezen, dat begint met de Bergrede, de zaligsprekingen. Misschien een
aanrader om dat thuis dan maar te doen.
Wij zijn hier samengekomen om te luisteren naar die verhalen, er inspiratie uit op te doen en elkaar als
gemeenschap te ontmoeten. Hoe kan dat beter dan door elkaar de vrede toe te wensen.
Laat ons bidden:
Vredewens
Heer Jezus, breng ons bijeen van heinde en ver
en versterk in ons alle hoop,
opdat wij licht kunnen zijn in de duisternis
en vooruit durven lopen op uw vrede.
Wij ontsteken nu de vredeskaars aan de Oasekaars. Deze World Peace Flame, deze vlam voor de
wereldvrede is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in de vrijheid van iedereen om
waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede.
Wensen we elkaar van harte de vrede van Christus toe.
Openingsgebed
Goede God, U daagt ons uit om licht voor de wereld te zijn,
vervul ons van Uw Geest, opdat wij licht uitstralen dat mensen geborgenheid schenkt
en wij Uw helpende handen en vriendelijk ogen zijn voor de mensen om ons heen.
Laat ons bouwen aan gerechtigheid,
opdat het voor allen in deze wereld goed is om te wonen. Amen.
Kyriëlied

Lezing: Jes 58, 7-10
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt,
je bekommeren om je medemensen?
Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de Heer vormt je achterhoede.
Dan geeft de Heer antwoord als je roept;
als je om hulp roept, zegt Hij: ‘Hier ben ik.’
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant,
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen,
je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
Lied: Die ons voor het licht gemaakt hebt.
Lezing: Mt 5, 14-16.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men
steekt ook gen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat te zetten, nee, men zet hem op een
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en eerbewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Lied: Die ons voor het licht gemaakt hebt
Levend Woord
Weet je wat het oudste beroep van de wereld is? Ik zie al mensen met een bijzondere blik naar mij kijken.
Maar ik bedoel wat anders. Bijbels gezien. De bijbel begint in het boek Genesis met het verhaal over Gods
schepping. De eerste woorden die God spreekt zijn: Er moet licht zijn. Wie legt er licht aan? Dat zijn de
elektriciens. Dat is dus het oudste beroep van de wereld.
Licht in ons leven is zo ongeveer het belangrijkste naast voedsel. Bij ontbreken van licht heerst duisternis
en lijkt er geen toekomst te zijn. In het donker kun je niet verder kijken dan je neus lang is en dat eigenlijk
nog niet eens. Iemand die een donkere periode doormaakt krijgt weer hoop als die licht aan het einde van
de tunnel ziet. Hoe blij worden we niet als het voorjaarszonnetje begint te schijnen en we weer de
warmte voelen die daar vanuit gaat. Steek eens een kaarsje aan voor een bijzondere gebeurtenis of voor
iemand waar je voor wil bidden, uit dankbaarheid.
Het is goed om je af en toe terug te trekken in stilte, je ogen dicht, je even af te sluiten voor de grote boze
buitenwereld, maar daarna is het fijn om weer terug te keren in het licht en om je heen te kunnen kijken.
Hoe positief ben je over jezelf, hoe positief ben je voor jezelf? Als je boos bent, als je opstandig bent, als je
je onmachtig voelt over wat er gebeurt, als je probleem blijkbaar onoplosbaar is. Wat doe je dan? Trek je
anderen dan mee in die negatieve gevoelens?
Er zijn in het leven twee soorten problemen: problemen die, soms, heel moeizaam, maar uiteindelijk
oplosbaar zijn en problemen die nou eenmaal onoplosbaar zijn. Als je rondkijkt kennen we allemaal wel
voorbeelden; situaties in gebroken gezinnen, verbroken contacten tussen ouders en kinderen,

onherstelbare ziekten, financiële problemen, noem maar op. Heel triest allemaal en soms, misschien wel
vaak, inderdaad onoplosbaar. Je kunt daar boos over blijven, opstandig zijn, maar dat is geen oplossing.
Daar heb je jezelf het meeste mee, maar je directe omgeving ook. Je naast dierbare, je partner, je
kinderen hebben daar ook last van.
Voor jezelf accepteren dat het niet anders is en zoeken naar een weg om er mee te leven, dat opent
mogelijkheden om weer terug te keren naar een stabiel leven. Dan gaat het lichtje weer branden. Dan
kun je zelf weer vooruit en ben je er, wel net zo belangrijk, ook weer voor anderen.
De lezing van Jesaja roept ons daar voor op. Je bekommeren om je medemens en niet blijven hangen in je
eigen wereldje van onbehagen en eigenbelang. Word je daar gelukkig van? Geluk zit voor het overgrote
deel in samen onderweg zijn in een omgeving waar we ons wel thuis voelen. Zoals hier, waar we allemaal
de intentie hebben om er voor elkaar te zijn. Ook straks na de viering; elkaar ontmoeten bij de koffie. Ik
noem dat weleens het sacrament van de koffie. Het is een plaats en een moment waar wij ons verhaal
kwijt kunnen wat op andere plaatsen niet kan. Waar naar ons geluisterd wordt en lief en leed gedeeld in
een vertrouwde omgeving. Zo zijn wij licht voor elkaar zoals Mattheus dat in zijn evangelie beschrijft. Het
klinkt dan misschien een beetje verwaand, als je het doet om bij God in een goed blaadje te komen, maar
ik denk dat we er trots op mogen zijn dat wij hier in deze kerk met elkaar als gemeenschap licht voor
onszelf mogen zijn en dat kunnen uitstralen naar de ander.
Een vraag ter overweging, eigenlijk twee vragen:
- hoeveel licht ben je voor jezelf
- wanneer was ik een licht voor een ander, hoe was dat, waarom en wat gebeurde er toen? Hoe voelde
dat voor die ander en hoe voelde dat voor jou?
Dus toch een heleboel vragen, maar ik weet zeker dat het helpt als je daarover nadenkt.
Lied: Die ons voor het licht gemaakt hebt.
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 groeten met woorden van vrede,
die in goed vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.
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 één van ons, Jezus Messias.
Wij geloven dat hij zal voltooien
wat hij in mensen begonnen is:
wij godsvolk 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.
Voorbeden
Acclamatie: Refrein uit: Groter dan ons hart
Bidden wij tot God, die ons nabij wil zijn.
Laat uw licht over ons schijnen
en maak ons toegewijde mensen
die luisteren naar uw woord
en proberen ernaar te leven,
in doen en laten
van U getuigen als van een God
om mensen begaan.
Laat uw licht over ons schijnen
en maak ons toegewijde mensen
die steeds de juiste woorden vinden
om te troosten en te bemoedigen
en die daarom voor anderen
een geschenk uit de hemel zijn.
Laat uw licht over ons schijnen
en maak ons toegewijde mensen
die de kunst verstaan
om te genezen wat gekwetst is
om te verwarmen wat verkild is,
om ruimte scheppen waar men verhard is.
Laat uw licht over ons schijnen
en maak ons toegewijde mensen
die gehecht zijn aan wat zuiver is en waar,
die de vrede dienen
en deze aarde met zorg omringen
omwille van nu en omwille van later.
Voorbeden door kerkgangers
Uitnodigen om naar voren te komen en een kaarsje aan te steken

Acclamatie: Refrein uit: Groter dan ons hart
Bidden we samen het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd en dat ons daarmee wereldwijd bindt.
Geven we elkaar een hand.
Onze Vader
Brood voor onderweg:
In uw naam zijn wij hier samen. Wij noemen u God en Vader. Niemand heeft u ooit gezien, maar elke dag
opnieuw is het duidelijk hoe u werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar
houden, daar waar mensen de handen ineenslaan en kleine stappen zetten om deze wereld om te
bouwen tot uw wereld. Wij zien u aan het werk, God, in de ontluikende liefde tussen de mensen, in
groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid, in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.
Wij zien u aan het werk in Jezus, uw Zoon: de woorden die Hij sprak, waren uw woorden en worden nu
de onze. Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze en wordt 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.
Wij blijven zoeken naar de weg door de woestijn, langs de oase die ons doet herleven. Wij blijven
zoeken naar voedsel voor onderweg, voor onszelf en voor elkaar. Wij delen dat voedsel, dit brood met
elkaar, om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden. Wij delen dat voedsel, dit brood met elkaar, als
teken van verbondenheid met U en met elkaar.
- u geeft een stukje brood aan degenen waarvan u het mandje krijgt

Slotgedachte
Weet wat je waard bent.
Dieper, veel dieper reikt je betekenis.
Licht mag je zijn, licht in de morgen,
een landschap, een vergezicht,
handen vol warmte,
brood,
woorden van brood,
een boom,
een huis van aandacht.
Weet wat je waard bent.
Licht mag je zijn, licht in de ogen,
een hand, een hart,
o, een gezicht,
een zeer menselijk gezicht.
Dat mag je zijn.
Weet wat je waard bent.

Slotlied: Licht en stem GvL 639

