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OASE viering zaterdag 9 juni 2018 
 
Thema: Welke weg kies JIJ? 
 
Voorgangers: Mieke Mol en Jeanneke de Bot 
 
Paaskaars is aan 
 
Klankschaal 
 
Welkom  en inleiding        
 
Van harte welkom in deze viering,  waarin “keuzes maken” centraal staat.  
U hebt de keuze gemaakt om vanavond hier samen te komen, en woorden en brood ten leven samen 
te delen. 
Ook wij hebben  keuzes moeten maken: vanavond is er geen kinderwoorddienst, omdat er 
morgenmiddag weer een kliederkerk is waar veel kinderen verwacht worden. 
En we hebben ervoor gekozen om vanavond de overweging te vervangen door een overdenking. 
Stilte en wat muziek , om stil te staan bij de teksten en de vragen die bij ieder van ons opkomen. 
Dit zijn natuurlijk keuzes van een andere orde dan waar het vandaag in de lezingen  over gaat. 

 
Waar kies jij voor? het thema van vanavond. 
Ik vraag me wel af: hoever gaat mijn keuzevrijheid? Hoe groot is de invloed van buiten af? 

 
Ik las in de krant over een onderzoek dat gehouden is in West-Europa 
naar het percentage ondervraagden die een moslim of jood als familielid zouden accepteren. 
En daaruit is gebleken dat landen waar verreweg de meeste inwoners zich christelijk noemen, het 
minst open zijn. Van de  christenen die naar de kerk gaan vindt het merendeel dat de islam 
onverenigbaar is met de nationale waarden en cultuur. Als je een moslim of Jood persoonlijk kent 
zou de acceptatie groter zijn.  
Zouden b.v. negatieve berichten in de media mijn keuzes zó kunnen beïnvloeden?   

 
In de bijbel gaat het vaak over mensen die een keuze moeten maken.  
De eerste lezing van vandaag vertelt over Adam in het paradijs. Eva biedt hem een appel aan die 
komt van de boom van goed en kwaad. God heeft hen verboden om van die boom te eten. En wat 
doet Adam?  Hij eet van die appel, en kiest voor de verkeerde weg. Waarom?  
Dat zullen we nooit weten. Uit solidariteit met Eva?  Uit gemakzucht? Of uit het verlangen om te 
worden als God, zoals de slang hun voorspiegelt? 
Het paradijs is voor hen gesloten,  en toch….God geeft hen nieuwe kansen. 

 
We kennen ook het verhaal over Abraham. Hij woonde met zijn familie in Haran. Toen zijn vader 
,Terach, stierf, kreeg Abraham van God te horen: “verlaat je land, en ga op weg, naar het land dat ik 
je zal wijzen. Neem je vrouw, je familie  mee”.  
En Abraham kiest ervoor om het gebod van God op te volgen, hoe onzeker de toekomst ook lijkt. 
Waarom ?  Vertrouwen dat het goed komt?  Vertrouwen op God? 

 
Ook de profeet Jona [van de walvis] komt voor een keuze te staan. Hij wordt door God naar het 
zondige Ninivé gestuurd om de inwoners tot boetvaardigheid aan te sporen.  Maar hij durft niet en 
vlucht weg .”Hoe zullen de inwoners van Ninivé mij ontvangen?” 
De rest van het verhaal kennen we. Door een storm komt hij in zee terecht, waar chaos en dood hem 
wachten. Maar God laat hem niet in de steek,. De walvis slokt hem op, in de buik van de vis wordt 
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Jona door angst overmand, en betreurt zijn verkeerde keuze. Hij roept God aan in het vertrouwen 
dat die hem zal redden. En God geeft hem een nieuwe kans; de vis spuwt Jona op het droge. 
De keuze van Jona komt voort uit onzekerheid, uit angst. 

 
En wij? Waar kiezen wij voor?, Aan welke kant staan we? 
In het evangelie vraagt Jezus datzelfde aan mensen in zijn familie die vinden dat hij onwijs ver gaat in 
zijn beschikbaarheid voor anderen. 
“Echte familie van mij” zegt hij, “zijn mensen die misschien niet wereldwijs zijn, maar die doen wat  
wijs is in Gods ogen.” 
Waar kiezen wij voor? Welke weg kies jij? Wie of wat bepaalt de weg die ik ga? 
Vragen om vandaag bij stil te staan. 

 
Openingsgebed door allen 
Liefdevolle God, aan het begin van deze viering 
vragen wij Jou: maak het stil in ons 
opdat wij kunnen luisteren naar jouw woord. 
Maak ons ontvankelijk 
zodat wij verstaan wat Jij van ons wilt. 
Dat wij niet zomaar horen wat wij willen horen, 
maar dat wij horen en verstaan 
wat wij nog niet weten of niet willen weten. 
Dat wij uit oude en bekende verhalen 
nieuwe inspiratie krijgen. 
Dat vragen wij Jou. 
Amen. 
 
Aansteken van Oase-kaars 
 
Openingslied: Wees hier aanwezig GVL 647 
 
Aansteken vredeskaars en Vredewens 
 
Lieve God, 
Door uw Zoon werd ons geen gemakkelijke vrede toegezegd, 
maar een vrede die onthult en mooi maakt, 
als een storm die ons open waait, 
als een vuur dat in ons oplaait. 
Moeilijk soms, pijnlijk soms, 
tegen de verdrukking in, 
tegen onszelf in. 
Moge die vrede van Jezus ons deel zijn 
Vandaag en tot in eeuwigheid. 
 
Wij geven elkaar een teken van zijn vrede. 
 
Eerste lezing: Genesis 3, 8-13       
 
Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden 
wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: 
“ Waar ben je?”  
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Hij antwoordde: “ Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me”. 
Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden 
had te eten?”  
De mens antwoordde:  “de vrouw die u hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruchten 
van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten”. 
Waarom heb je dat gedaan?”  vroeg God, de Heer, aan de vrouw.  
En zij antwoordde:  “de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten”. 
 
Lied: Overal zijt Gij, couplet 1, 3 
 
Evangelie: Marcus 3,13-14, 20-25, 31-35    
 
Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen en ze kwamen 
naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen en hij wilde hen 
ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. 
 
Toen ging Hij terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans 
kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods 
onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. 
Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: “ Hij is bezeten”. 
 
Hij riep hen toen bij zich en sprak vervolgens tot hen in gelijkenissen: ”Als een koninkrijk innerlijk 
verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die 
gemeenschap niet kunnen standhouden. 
 
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te 
halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden 
tegen Hem: “ uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U”. Hij antwoordde:” Wie zijn mijn 
moeder en mijn broers?” Hij keek de mensen aan die in de kring om hem heen zaten en zei: “ Jullie 
zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster 
en moeder”. 
 
Lied:  Deze woorden aan jou opgedragen 
 
Overdenking bij  foto van kruispunt met daarbij de vraag: Welke weg kies jij? Wij horen daarbij 
Vivaldi, Concerto in A minor, gespeeld door  Frans Bruggen op de blokfluit. 
 
Geloofsgebed      
 
Vg. Ik geloof dat God de mens geschapen heeft 
als iemand die zoekt naar vriendschap en liefde, 
naar vrede en waarheid, 
naar een nieuwe aarde. 
 
 
Allen:  Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, 
ons op deze weg is voorgegaan, 
door lijden en dood heen 
naar verrijzenis en nieuw leven. 
 
Vg. Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft 
en ons uitnodigt mee te bouwen 
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aan een wereld waar het goed is om te wonen: 
Gods Rijk op aarde. 
 
Allen: Ik geloof dat wij samen, als gemeenschap, 
op weg zijn naar geluk 
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt 
om te kunnen standhouden 
in goede en kwade dagen van het leven. 
 
Vg. Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen 
en ons leven zal voltooien. 
 
Allen: Ik geloof dat Hij daarom niets verloren zal laten gaan 
van wat uit liefde geboren is. Amen. 
 
Collecte 
Pianomuziek 
 
Lied:  Psalm 1,Goed is dat je niet doet wat slecht is 
 
Voorbeden en wij zingen daarbij: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar  
 
Laten we zingend  bidden: keer U om………………….. 
 
Liefdevolle God,  
Wil ons helpen kiezen in het leven, welke weg wij moeten gaan. 
Dat valt vaak niet mee. 
Soms weten we niet welke weg goed is voor ons of verkeerd. 

 
Liefde volle God, 
Help ons kiezen, opdat er niet voor ons gekozen wordt. 
Dat we niet meelopen met de massa, maar een eigen weg durven gaan;  
De weg die jij voor ieder van ons bedoelt hebt. 
 
Liefdevolle God, 
Help ons te kiezen zoals jij doet 
en zoals Jezus deed in jouw naam. 
Geef dat we opkomen voor alles wat kwetsbaar is en zich niet kan verweren. 
Geef dat we zorg hebben voor jouw aarde, jouw wereld. 
 
Liefdevolle God, 
Help ons kiezen voor liefde en vrede. 
Dat we vanuit verschillende geloven  elkaar weten te vinden 
en dan samen mogen gaan op jouw weg. 
 
Liefdevolle God, 
Wij willen nu bidden voor onszelf hier, 
als wij proberen jouw Zoon te volgen 
en hier samen iets van zijn Rijk zichtbaar willen maken. 
Leer ons, ons  te keren naar het goede 
in het vertrouwen dat jij ons bij de hand neemt. 
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Laten we zingend bidden……… 
 
Intentieboek: Wij bidden voor de intenties  die zijn opgeschreven 
 
Mensen uitnodigen hun eigen intentie uit te spreken en een kaarsje daarbij aan te steken 
 
Laten we zingend bidden………. 
 
Het lichtje van de maand is voor……………………………………….. 
 
Wij willen ook denken aan hen die gestorven zijn 
 
Moment van stilte voor dat wat nog geen woorden heeft. 
 
Onze Vader bidden wij staande, terwijl wij elkaar de hand geven 
 
Brood voor onderweg      

  
Vg: In uw 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 uw wereld. 
 
Allen: Wij zien je aan het werk God, in de ontluikende liefde tussen mensen, 
in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid, 
in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid. 
Wij zien j aan het werk in Jezus, uw Zoon; 
de woorden die Hij sprak, waren jouw woorden en worden nu de onze. 
 
Vg: Zijn keuze voor kleine mensen was jouw 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. 
(mandjes) 
 
Allen: Wij delen dit brood voor onderweg, 
om Hem, uw Zoon bij ons levend te houden. 
 
Wij delen nu dit brood, om samen verder te gaan, 
en als teken van verbondenheid met jou en met elkaar. 
 
u geeft een stukje brood aan degene waarvan u het mandje krijgt 
 
Gebed  van Bertha Pappenheim, grondlegger v.d. Joodse Vrouwenbond in Duitsland (1859-1936) 
 
Mijn God, 
jij bent geen God van zachtheid, 
van woord en van wierook, 
geen God van het verleden. 
 
Een God alomtegenwoordig  ben je. 
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Jij bent een God, 
die mij opeist. 
Jij heiligt mij met je: 
“ Jij zult”. 
Je verwacht mijn keuze 
tussen goed en kwaad. 
Je vraagt mij te bewijzen 
kracht van jouw kracht te zijn, 
naar jou omhoog te streven, 
anderen mee te slepen, 
te helpen met alles wat in mijn macht ligt. 
 
Eis van mij, eis van mij   
zodat ik bij iedere ademtocht van mijn leven 
in mijn geweten voel, 
het is een God, 
er is een God. 
 
Slotgedachte 
 
Kiezen voor de weg van Jezus dat is: gaan staan in zijn droom 
van een hemel op aarde. 
Het is: kiezen voor vrede, voor welzijn en voor gerechtigheid. 
 
Aan hem verwant zijn dat is: opkomen voor wie verdrukt wordt. 
Het is: durven te vergeven aan wie je kwaad doet. 
 
Bij hem horen dat is: ruimte geven aan mensen, 
hen alle goeds gunnen, 
niet uit zijn op eigen gewin, 
niemand in ongenade laten vallen; 
elkaar aanmoedigen om echt mens te zijn. 
 
Laten we elkaar daartoe tot zegen zijn; en zegenen ons God in de naam van Vader, Zoon en Heilige 
Geest, Amen. 
 
Slotlied: Uit vuur en ijzer GVL531 
 
De volgende viering is zaterdag 14 juli 
Voorgangers zijn:  Frank Bockholts en Hans van Hak 
 
 


