
Gebedsviering OASE,  10 maart 2018,   4e zondag veertigdagentijd  

Voorgangers: Mieke Mol en Hans van Hak  

Kinderwoorddienst: Hetty van den Hurk    

Thema: WEES BLIJ    

  

Openingslied: Vriendelijk licht GvL 570 

 Welkom en inleiding 

Gebed 

(A.) Sinds mensenheugenis gaat het verhaal, God, 

dat U met uw hart bij mensen wilt zijn, 

dat wij, onze schamelheid ten spijt, U dierbaar zijn. 

Zeg ons vandaag met Jezus’ woorden 

wat U voor ons voelt, 

dat wij, onvolkomen mensen, 

U ter harte gaan. 

Spreek ons uw vrede tegemoet, 

waarin wij ook elkaar van harte nabij mogen zijn. 

 Vredewens 

 Kinderen gaan naar kinderwoorddienst 

 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 

Gebed 

 Heer, onze God, 

U die er altijd bent, 

die ons behoedt en draagt, 

wees nu hier bij ons. 

Dat we uw adem voelen 

in de woorden die U tot ons spreekt. 

dat we uw geestkracht ervaren 

in woorden die verlichten 

en gedachten die bevrijden. 

Laat ons zo een gemeenschap zijn, 

die aan ieder leven geeft en warmte biedt. 

Laat ons gelovigen worden door en met elkaar. 

U die ons roept en ons Jezus aanreikt als de weg, 

doe ons leven zoals Hij. Amen  

 

 



Eerste lezing: Jozua 4,19 – 24  

Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, 

en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 

Jozua richtte daar twaalf stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 

Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, 

dan moet u hun het volgende vertellen: 

Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding.  

Want de Heer, jullie God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd  

totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook de Rietzee voor ons heeft  

drooggelegd totdat we die waren overgetrokken,  

Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer, jullie God, 

is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn. 

Psalm 122  Huub Oosterhuis 

 Klaarwakker en opgetogen 

was ik toen ze me riepen: 

Wij gaan naar het Huis van je weet wel. 

En nog even, en mijn voeten 

staan in jouw poorten, Stad ! 

Jeruzalem, hoge veste, 

huizen schouder aan schouder 

hecht gevoegd, één geheel 

Daarheen de stammen, de twaalf 

de stammen van God die Ene 

om te getuigen van Hem 

dank te betuigen zijn Naam 

Daar staat de Stoel van het Recht 

daar staat de Tafel der Armen. 

Deze stad moet vrede, 

vrede binnen haar muren 

en buiten rondom in de velden. 

Stad van Vrede, zwart profiel 

tegen oplichtende hemel  

Omwille van heel de wereld 

zeg ik: vrede voor jou. 

Omwille van onze kinderen  

zeggen wij: vrede voor jou.  

Lied: Als god ons thuisbrengt (GvL ps.126-I) 

 



Evangelie lezing: Joh 3,14-21    

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 

omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft.  

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, 

maar om de wereld door hem te redden.  

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken,  

maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,  

omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.  

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis 

dan van het licht, want hun daden waren slecht.  

Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.  

Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in 

alles wat hij doet. 

 Acclamatie: Omdat Gij het zijt ,  GvL 448 alleen refrein 

Levend woord  
 
Laetare Jeruzalem: bemoedigende woorden van de profeet Jesaja . 
Het volk Israël is in ballingschap geweest. De profeet heeft gewaarschuwd: 
“ je hebt het aan jezelf te danken; je bent ontrouw geweest aan je roeping.” 
Maar er komt verandering in het lot van de ballingen. In opdracht van de Heer trekken de 
Israëlieten  onder leiding van Jozua veilig de Jordaan over, met de ark van het verbond met 
de Heer in hun midden.  Eerst zongen ze :”aan de oevers van Babylon zaten wij en treurden”.  
Toen werd het: ”als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.” 
 
Laetare Jeruzalem—verheug je Jeruzalem. In je lot komt verandering. 
Alles zal nieuw worden, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden.  
“Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. Een mens gaat zijn weg en zaait onder 
tranen. Zingende keert hij terug met zijn schoven”. 
 
De Israëlieten, onder aanvoering van Jozua, vierden feest, omdat ze Egypte, de ballingschap 
en de woestijn achter zich gelaten hadden. De grensrivier, de Jordaan, was veilig 
overgestoken, onder bescherming van de Heer . En Hij heeft hen een nieuwe kans gegeven. 
 
 
Zondag Laetare; de schrift roept ons op om feest te vieren, om blij te zijn. 
 Maar als je de krant openslaat, naar het nieuws op de televisie kijkt, of, dicht bij huis, het 
verdriet van je naaste ziet, of zelf in nood verkeert, kun je dan blij zijn? 
Ook in onze tijd zijn er mensen die verloren dreigen te gaan in de ellende, die in een soort 
van ballingschap leven. Maar we moeten geloven en hopen dat er altijd nieuwe kansen zijn; 
soms geboden door een medemens, door ons. Nooit mag droefheid het laatste woord 
hebben. 



Er gebeurt ook veel goeds om ons heen; is het b.v. niet geweldig dat wij hier in deze kerk 
gastvrij zijn ontvangen om samen te komen en te vieren? 
Om elkaar te ontmoeten? 
We zijn midden in de vastentijd ,de periode van bezinning op onze manier van leven. 
Misschien moeten ook wij soms de woestijn door;  de Jordaan over, ons leven anders 
inrichten. Maar de Heer geeft ook aan ons nieuwe kansen, zoals destijds aan het volk Israël.  
In het evangelie horen we dat  Jezus ons naar het licht wil brengen; ons handelen mag 
zichtbaar zijn. Hij wil dat wij leven in vrede; geen oordeel vellen over anderen; zoals Jezus 
niet in de wereld gekomen is om te oordelen, maar om te redden. 
Als we kiezen om onze medemens in nood te helpen, dan kiezen we voor het licht. Dan zijn 
we bondgenoten van Jezus. 
 
Laten we zorgen dat ons licht blijft schijnen. 
 
Stilte 

Geloofsgebed door allen 

 

Ik geloof 

dat de wereld niet zo hard is 

dat iedere poging 

om haar te veranderen 

stuk zal lopen. 

Ik geloof dat de hardheid van de wereld 

buigzaam gemaakt wordt 

door de kracht van de liefde. 

Ik geloof dat harde taal 

niet overeind blijft 

als er hartelijke woorden 

tegenover gezet zullen worden. 

Ik geloof in mensen 

met hart voor elkaar, 

mensen die zich hard maken 

voor alles wat zwak is. 

Ik geloof in mensen  

die er hard aan werken 

om de wereld een beetje vriendelijker 

en zachtaardiger te maken. 

 

 de kinderen komen terug  

 

Lied: Van grond en vuur (GvL 639) 

 

 



 

Voorbede   

 

We ontsteken licht voor mensen die gevangenen zijn van zichzelf 

en geen dromen meer hebben: 

dat een ontmoeting met een medemens 

de stilte van hun hart verbreekt en zij hun droom terugvinden. 

We ontsteken licht voor mensen die niet zien wat anderen dierbaar is: 

dat door een ontmoeting met een medemens de schellen van hun ogen vallen, 

dat ze weer zien en geraakt worden door het leven en door U. 

We ontsteken licht voor mensen die goed doen 

en met een positieve kijk op mensen en dingen door het leven gaan; 

dat ze vertrouwen blijven vinden bij U en van daaruit verder durven gaan. 

We ontsteken licht voor mensen die altijd opgewekt zijn 

en door hun houding anderen opbeuren: 

dat ze afgestemd blijven op U om anderen steeds weer uitzicht te geven. 

We ontsteken licht voor mensen  die getroffen zijn 

door het verlies van een naaste; 

dat ze troost mogen putten uit U. 

We ontsteken licht voor mensen die ziek zijn of een moeilijke periode doormaken; 

dat ze steun vinden bij U en bij mensen om hen heen. 

We ontsteken licht voor mensen, waarvoor ons gebed wordt gevraagd; 

die genoemd worden in het intentieboek . . . . 

We nodigen u uit om uw intentie met ons te delen en licht te ontsteken . . .  

 lichtje van de maand gaat naar……. 

Onze Vader (zingend: Taizé) 

(vg) We hebben gebeden, gezongen en geluisterd naar woorden die verlichten  

en gedachten die bevrijden; 

laat ons mensen worden die dat ter harte nemen. 

We delen daarom samen het brood, als teken van kracht om onze weg te gaan naar mensen 

en U te volgen: 

 Brood voor onderweg 

 

Brood- 

zo alledaags en broodnodig 

Brood- 

in lief en leed samen gebroken. 



 

Brood- 

gegroeid, gekneed, 

uit ontelbaar veel graankorrels 

één geworden. 

 

Brood- 

in overvloed gegeten 

in armoede ontbeerd, 

uit de mond gespaard. 

 

Brood- 

waarvan Jezus zei: 

dit is het leven met jullie gedeeld. 

 

Brood- 

dat wij met elkaar willen delen 

voor onze levensweg. 

 

Slottekst  

Machteloos in de diepte 

Geen gehoor wanneer je roept 

schor van wanhoop, 

vleugellam. 

Of is er toch één die je hoort, 

voel je dan toch die hand 

die je zacht omhoog tilt, 

zo zorgzaam dat je hart niet verder breekt? 

 

Geschonden ben je, 

maar niet voorgoed gebroken. 

Je handen kunnen zich nog uitstrekken om hulp. 

 

Geborgen in zijn tent, 

onder zijn vleugels, 

een schuilplaats zonder weerga. 

 

Sprakeloos in het licht, 

handen geopend van vreugde 

wordt je zelf bewaarder van het licht. 

Bewoner van zijn tent. 

Gids voor wie uit het zicht verdwijnt. 

(Arnoud Jobsen, Leeftocht. Bij psalm 61) 



 

Zegenbede (gezongen) De levende zegene  (GvL 344  Numeri) 

= met rechterhand op schouder naast je =  

 

 


