
VIERING OASE ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018.  

 

THEMA: AANGERAAKT WORDEN 

.  
 
VOORGANGERS:  PIET LAHAIJE EN WIM VAN HERK. 
KINDERWOORDDIENST: HETTY VAN DEN HURK. 
 

Paaskaars is aan 

 

Klankschaal 

 

Aansteken Oasekaars 

 

Openingslied: Wees hier aanwezig  GvL 647  

 

Woord van welkom 

Iedereen van harte welkom in deze viering. U, die als vaste bezoeker binnenkomt, maar ook u, die 

hier wellicht voor de eerste keer aanwezig bent. Welkom u allemaal, gewone mensen met goede en 

slechte dagen. Menselijke mensen, met geluk en verdriet. Zoekende mensen, naar balans in hun 

leven. Hunkerende mensen, naar Goddelijke liefde in onszelf en om ons heen. Mensen die willen 

worden aangeraakt, door een gebaar, een woord. Ik wens u toe dat dat met u gebeurt.  

 

Lied: Een schoot van ontferming, GvL 600   

 

Vredeswens, de vredeskaars wordt ontstoken 

Het is die hand, die je mist, 

het is die hand, die je nodig hebt, 

het is die hand, die jou uitnodigt, 

het is die hand, die vrede wenst. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTmufz4d_YAhVCmbQKHdxjDq8QjRwIBw&url=http://www.soulwoman.org/2016/12/05/het-belang-van-aanraken/&psig=AOvVaw36zPJXK7VH-NEvQdbNOhad&ust=1516304850887756


Moge jouw hand reiken naar een andere hand 

en vrede vinden.  

Wensen wij elkaar Vrede en alle goeds. 

Vredeslied 

Vrede voor alle mensen, 

de vrede van de Heer, 

vrede voor u, voor jou, voor mij, 

de vrede van de Heer. 

 

Kinderen worden opgeroepen voor de kinderwoorddienst 

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

Gebed 

 

Allen. God, 

Gij die ons de genezende hand toereikt 

in Jezus, onze broeder: 

Geef dat ook wij aan niemand voorbijgaan, 

maar metterdaad gemeenschap stichten 

-door aan anderen de hand te reiken, 

vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 

 

1e lezing. Leviticus 13: 1-2, 45-46.  

De Heer sprak tot Mozes: 'Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid, en gaat het 

lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen, en zijn haren los laten 

hangen; hij moet zijn baard bedekken, en roepen: Onrein, onrein! Zolang de ziekte duurt, is hij 

onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven'. 

 

Lied: Psalm 25 III  

 

Lezing uit  Marcus 2, 39-45 

 

In heel Galilea bracht Jezus het goede nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. Er kwam 

iemand naar hem toe die aan een huidziekte leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn 

knieën viel: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem 

aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn huidziekte en hij was rein. Jezus stuurde 

hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan 

de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis 

voor de mensen.' 

Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met 

als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen 

buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. 



Lied: Psalm 72 II. Voor kleine mensen…  

 

Levend woord 

Als u wilt kunt u mij rein maken. Met die vraag komt er een melaatse op Jezus af. En achter 

dat ene zinnetje gaat een wereld van pijn en eenzaamheid schuil, van verstoten  zijn en niet 

in tel, van angst en onzekerheid. Niet voor niets zoekt hij Jezus op een eenzame plek, waar 

niemand hem ziet.  Want eigenlijk mocht die melaatse niet zo dicht bij Jezus komen, maar 

moest hij op een afstand blijven en  ” onrein, onrein” roepen.  Hoeveel moeite zal hij wel 

niet hebben moeten doen, hoeveel regels zal hij wel niet hebben moeten overtreden om 

dicht bij Jezus te  komen. En Jezus wordt bewogen door medelijden en ook hij schuift de 

voorschriften van de wet opzij, want hij raakt hem aan en zegt: Ik wil het, word rein. En 

meteen verdween de melaatsheid en de man was rein. Zo wordt die man uit zijn isolement 

gehaald, opnieuw betrokken bij de gemeenschap en hoorde hij er weer bij. “Maar, zegt Jezus 

tegen hem, Praat er met niemand over, ga je aan de priester laten zien en breng het 

reinigingsoffer dat Mozes je heeft voorgeschreven. Als de mensen dat zien, weten ze dat je 

weer beter bent.  Want Jezus wist: Als de mensen dat hoorden kwamen ze allemaal weer op 

hem af met hun pijntjes en kwaaltjes om maar beter te worden, om die grote wonderdoener 

aan het werk te zien en niet om zijn boodschap te horen. Niet om te horen hoe in Jezus het 

rijk van god hier op aarde is zichtbaar geworden, niet om te horen hoe wij mensen daar in 

mee konden gaan. Maar onze melaatse had dát niet begrepen. Hij was zo blij dat hij weer 

beter was, dat hij het overal rondbazuinde, dat hij overal liep te vertellen: Daar loopt een 

grote wonderdoener die je maar hoeft aan te raken en je bent beter. Maar dat aangeraakt 

worden door Jezus eigenlijk ook consequenties heeft, dat je écht beter moet worden, dat je 

zélf moet veranderen, dat had hij in al zijn dolle vreugde over zijn genezing niet door.  Of 

zoals ik in een boek las: Zijn genezing was niet verder gegaan dan zijn huid. 

En wij? Hoe reageren wij, op onze plaats, in ons eigen mensenbestaan, op  Jezus bevrijdende 

en helende aanwezigheid? Willen wij met hem meegaan om onze wereld te veranderen in 

een plaats waar iedereen zich thuis voelt. Willen wij ons door hem genezend laten 

aanraken? Willen wij hem volgen op zijn tocht? Want zijn weg blijkt een lijdensweg. Gaan wij 

vandaag, in dit uur naar hem toe en vertrouwen wij ons broos en kwetsbaar bestaan, onze 

eenzaamheid,al wat ons pijn doet aan hem toe?Dat wij, met allen hier aanwezig, Gods 

helende kracht mogen ervaren, zijn liefde die sterker is dan de dood. En dan vol vertrouwen 

hem achterna, het leven tegemoet. 

 

  

Stilte 



 

 

 

Geloofslied: GvL 639  Licht en stem 

 
Kinderen komen terug uit KWD 
 
LIED: NLB 923 Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
 

VOORBEDEN. Iedere voorbede wordt afgewisseld door: GvL 647 Wek uw kracht en kom ons 

bevrijden (refrein) 

 

Goede God, 

Wij bidden om vindingrijke mensen 
die ons weten te verrassen, 
zodat er nieuwe ruimte ontstaat 
om tot elkaar te komen 
in moeilijke en spannende situaties. 
Geef ons mensen met fantasie, 
Die nieuwe wegen mogelijk maken, 
Wek uw… 

Wij bidden om mensen met moed en durf, 

die anderen weten uit te dagen tot nieuwe stappen 

tussen partijen die uit elkaar gegaan zijn 

en geen opening meer zien 

om elkaar terug te vinden. 

Wek uw… 
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Wij bidden om groei in vertrouwen, 

dat wij, en velen met ons,mogen ervaren en beleven 

dat Gij, God in ons midden zijt 

als een bron van overvloedig leven, 

als een verassing die ons leven 

in een nieuw daglicht plaatst. 

Wek uw…. 

Wij bidden voor alle zieken in en rond ons midden. Dat zij zich gesterkt weten door de aanraking van 

uw hand, uw liefdevolle zijn. 

Wek uw…. 

Wij bidden voor de intenties , opgeschreven in ons intentieboek. 

Wek uw…. 

Dan kan nu ieder die dat wil,  naar voren komen om een intentie uit te spreken en een kaarsje aan te 

steken. 

Wek uw…. 

Bidden wij dan een ogenblik in stilte voor onze eigen intenties. 

Wek uw…. 

Lichtje van de maand 

Wek uw……. 

 
Onze Vader  wij gaan daarbij staan en geven elkaar de hand 
 
Brood voor onderweg                                                                                                                                                                              
 
P. In ieder huis staat een tafel, 

huiselijke kring van eten en drinken, geven en nemen, 

deel hebben aan elkanders lief en leed, 

kans op vrede en geluk,  

kans op begrip, acceptatie en vriendschap voor iedereen. 

 

W. Ook hier staat een tafel voorzien van brood., 

teken van mensen die eenheid zoeken 

verder dan hun eigen huis en haard, 

teken van mensen die spreken en bidden met elkaar, 

die elkaar van dienst willen zijn, elkaar de hand reiken 

met woorden van begrip en vrede. 

 

Wij nemen de mandjes met brood 

 

Allen. Laten wij dan samen dit brood delen en op weg gaan 

naar een land waar een tafel voor allen staat 

de tafel van de mensen, broederschap van God, 

brood en vrede voor iedereen, 

niemand vergeten, 

zoals God geen mensen vergeet. Amen 



 

Lied. NLB 390, Het brood in de aarde gevonden.  

 

SLOTGEDACHTE  naar Henri Nouwen 

God is altijd daar waar wij zelf zijn. 

Niet in het verleden, 

niet in de toekomst, 

maar in het heden, waar wij door liefde kunnen worden aangeraakt. 

 

SLOTGEBED 

God, 
U bent een vader voor iedereen. 
Wij bidden u dat wij uw naam belijden 
door grenzen en barrières te door breken 
die mensen van elkaar vervreemden. 
Geef ons daartoe moed en vindingrijkheid. 
Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. 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, de Zoon en de heilige Geest, Amen. 

 
SLOTLIED: NLB 416  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

 


